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BAKAN SUNUŞU 

İnsan hayatını, su kaynaklarını, 

tarımsal üretimi ve gıda güvenliğini 

tehdit eden taşkın ve kuraklık gibi 

tabii afetlerin görülme sıklığında, 

etkisinde ve süresinde son yıllarda 

artışlar gözlenmektedir. Doğal 

kaynakların zaten sınırlı olduğu 

dünyamızda ve ülkemizde bu 

tehditlerin şiddetini arttıran sebebin 

ise iklim değişikliği olduğu gerçeği 

artık tüm bilim çevrelerince kabul 

edilmektedir.  

İklim değişikliği ile birlikte 

kaynakların verimsiz kullanılması, köyden kente göç, çarpık kentleşme 

gibi pek çok sebep doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı arttırmakta; 

çocuklarımıza bırakacağımız yarınlarımızı tehdit etmektedir.  

Sanayi devrimiyle birlikte, özellikle fosil yakıtların aşırı kullanımı, arazi 

kullanımındaki değişiklikler, ormansızlaşma ve endüstrileşme gibi insan 

etkinlikleri sonucunda 19. yüzyılın ortalarından itibaren dünya tarihinde 

ilk kez, iklimdeki doğal değişebilirliğe ek olarak, insan etkinliklerinin de 

rol oynadığı yeni bir döneme girilmiştir. Bu dönemde deniz seviyesinin 

yükselmesi, sıcaklıklarda artış, buzullarda azalma, afetlerin sıklığında ve 

şiddetinde artış, sıcak hava dalgalarında artış gibi iklim değişikliğinin 

çok yönlü etkileri tespit edilmiş olup; bu etkilerin şiddetlenerek 

önümüzdeki dönemlerde de görüleceği beklenmektedir. 

Türkiye'nin ikliminde de dünyadaki değişikliklere benzer değişiklikler 

gözlenmektedir ve 21. yüzyılda ülkemizde daha sık, şiddetli ve uzun süreli 

kuraklıklar, sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarının görülmesi 

beklenmektedir. Ayrıca, kısa süreli fakat şiddetli sağanak yağış görülen 

günlerin sayısındaki artış ile beraber, ani oluşan taşkınlarda da önemli 

artışların olması öngörülmektedir. 



 

II 

Dünyadaki tüm sera gazı salımları bugün durdurulsa bile atmosferde 

bulunan mevcut sera gazları etkisiyle iklim değişikliği önümüzdeki 

yıllarda da etkisini gösterecektir. Bu yüzden değişen iklime ayak 

uydurmak, uyum sağlamak hem iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini 

azaltmak hem de bazı olumsuz etkileri fırsata dönüştürebilmek için 

gereklidir. Uyum çalışmaları hem ulusal hem de yerel ölçekli planlar ile 

yapılmalıdır.  

İklim Değişikliği ve Uyum konusunda hazırlanan bu kitabın 

mühendislere, yöneticilere ve araştırmacılara faydalı olacağını 

umuyorum. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai 

arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. 

 

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ 

TARIM ve ORMAN BAKANI  
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ÖNSÖZ 

Bilindiği üzere Dünyadaki toplam su 

miktarı 1,4 milyar km³ olup bunun 

sadece %2,5’u tatlı sudur. Mevcut 

tatlı suların ise yalnızca küçük bir 

kısmı olan Dünyadaki toplam su 

miktarının sadece on binde biri 

(0,0001) en iyimser yaklaşımla 

mevcut şartlarda ulaşılması ve 

kullanılması mümkün olabilecek su 

formatındadır. Bu tatlı su miktarı da 

dünyamızda kıtalar arasında su 

potansiyeli ve yaşayan nüfus 

oranına göre dengeli bir dağılım 

göstermemektedir. 

Buna göre, su sınırsız bir kaynak değil; son derece sınırlı bir kaynaktır ve 

bu sınırlı kaynak; nüfus artışı, iklim değişikliği ve tüketim politikalarının 

baskısı altındadır. 

Ülkemiz su zengini bir ülke değildir. Ülkelerin su potansiyellerini, nüfus 

oranlarına göre değerlendiren bir takım indeksler geliştirilmiştir. O 

indekslere göre de kişi başına 1700m³ su kullanımında su sıkıntısı 

olmadığı, 1000-1700m³  arası su stresi, 500-1000m³ arası su kıtlığı, 

500m³ altı mutlak su kıtlığı şeklinde sınıflanmıştır.  Türkiye’nin 2018 

değerlerine baktığımız zaman 82 milyon nüfusumuz olduğunu 

varsayarsak, kişi başına su potansiyeli 1400 m³’ün altındadır. TÜİK’den 

aldığımız verilere göre 2070 yılında nüfusumuzun 107 milyon civarında 

olacağı öngörülmektedir. Buna göre kişi başı su potansiyelinin su kıtlığı 

sınırı olan 1040 m³’e düşmesi beklenmektedir. 

Ülkemiz küresel iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun hissedileceği 

Akdeniz kuşağında yer almaktadır; bu nedenle, iklim değişikliğinin 

olumsuz etkileri yönünden yüksek risk grubu ülkeler arasında kabul 

edilmektedir.  

Havzalarımızdaki su varlığımızın iklim değişikliği etkisiyle gelecekte 

nasıl değişeceğine ilişkin çalışmalarımız da; Türkiye’de su kaynaklarının 

yüzde 20-30’lara varan oranlarda azalabileceğini göstermektedir. 
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Dolayısıyla ülkemizin 2070 yıllarına gelmeden su kıtlığı yaşayacak 

ülkeler arasına girme ihtimali bulunmaktadır. 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak suyun havzalar özelinde miktar ve 

kalitesi açısından bütüncül yönetimi için çalışmalar yürütüyoruz. İklim 

değişikliğinin su kaynaklarımız ve suya bağlı tarım, turizm gibi 

sektörlerimizin üzerinde yaratacağı baskıyı en aza indirgemek için bu 

etkilerin toplumun tüm taraflarınca bilinmesi ve buna göre planlama 

yapılması önem arz etmektedir.  

Bu kitabın iklim değişikliği ile ilgili kavramları ve beklenen etkileri 

anlatması bakımından fayda sağlamasını umuyor, kitabın 

hazırlanmasında emeği geçen bütün personelimize teşekkür ediyorum. 

Bilal DİKMEN 

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRÜ 
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1. GİRİŞ 

Sanayileşmenin hızla gelişmesiyle birlikte artan üretim ve tüketim faaliyetleri, bu 

faaliyetler sonucu oluşan olumsuz çevresel etkilerini artırmış ve çevre sorunları 

artarak önemli bir boyuta ulaşmıştır.  

Bugün dünya genelinde doğal kaynakları tehdit eden 3 temel unsur vardır. Bunlar, 

nüfus artışı ve kentleşme, tüketim alışkanlıklarımız ile iklim değişikliğidir.  

Dünya nüfusu hızla artmakta ve dolayısıyla her geçen gün doğal kaynaklar 

tüketilmektedir. 1900’lerin başında dünya nüfusu sadece 1 milyar iken, sanayi 

devrimi sonrasında tıpta yaşanan gelişmelerin de büyük etkisiyle dünya nüfusu 7,6 

milyara yaklaşmıştır. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusunun 2030 

yılında 8,5 milyara, 2050 yılında da 10 milyara ulaşması beklenmektedir. Nüfus 

artışının yanı sıra, nüfusun şehirlerde yoğunlaşması hususu ise sorunu daha da 

derinleştirmektedir. 1970’lerin sonlarında dünya nüfusunun 2/3’ü kırsal alanda 

yaşarken, bu oran 2018 yılında %45’ye düşmüştür; bu oranın 2050 yılına kadar da 

%32’ye düşeceği tahmin edilmektedir (UN DESA).  

Bu tezi destekleyen bir diğer veri de dünyadaki metropol şehir sayılarındaki ciddi 

artıştır. 1800 yılında tüm dünyada yalnızca 2 adet metropol varken bu sayı 1900’de 

17 ye, 1950 de 86’ya çıkmıştır. 2019 yılında ise nüfusu 500.000 ve üzerinde 1050 

metropol belirlenmiştir. Ayrıca nüfusu 10 milyonun üzerinde olan dünya üzerindeki 

38 megaşehir bulunmaktadır. Özetle, nüfus artışının yanı sıra nüfus yoğunluğundaki 

hızlı artış şehirlerdeki su başta olmak üzere doğal kaynaklar üzerindeki stresi büyük 

ölçüde arttırmaktadır (BM, 2016). 

Diğer tehdit unsuru olan tüketim alışkanlıkları ise yalnızca su değil, tüm doğal 

kaynakların hızla tükenmesinin temel nedenidir. Sanayi devrimi sonrasında 

toplumlar sürekli olarak tek düze ve ihtiyacı olandan fazlasını tüketmesi yönünde 

yönlendirilmekte; doğal kaynakların kullanılmasının bedeli gerçek ederinden çok 

daha düşük maliyetle toplumlara sunulmaktadır. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerde küreselleşen tüketim kültürünün etkisi daha da büyüktür. Oysa 

dünyanın doğal kaynakları bu hıza ayak uyduramamaktadır.  Küreselleşen 

ekonomilerde kişi başına düşen su miktarındaki azalış dikkate değerdir.  

“İklim değişikliği” ise esasen insanoğlunun ekonomik etkinlikleri neticesinde ortaya 

çıkmıştır ve ülkemizdeki su kaynaklarını tehdit eden güncel konulardan bir tanesidir. 

Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan taşkın ve kuraklık gibi doğal afetler, başta insan 

hayatı olmak üzere ekosistemi ve su kaynaklarını tehdit etmekte ve görülme sıklığı, 

etkisi ve süresinde artışlar gözlenmektedir. Bu tehditlerin şiddetini arttıran temel 

sebeplerden bir tanesinin de iklim değişikliği olduğu gerçeği artık tüm bilim 
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çevrelerince kabul edilmektedir. İklim değişikliği artık bir çevre sorunu olmaktan 

öte bir kalkınma sorunudur.   

Sanayi devrimiyle birlikte, özellikle fosil yakıtların aşırı kullanımı, arazi 

kullanımındaki değişiklikler, ormansızlaşma ve endüstrileşme gibi insan etkinlikleri 

sonucunda 19. yüzyılın ortalarından itibaren Dünya tarihinde ilk kez, iklimdeki 

doğal değişebilirliğe ek olarak, insan etkinliklerinin de rol oynadığı yeni bir döneme 

girilmiştir. Bu dönemde deniz seviyesinin yükselmesi, sıcaklıklarda artış, buzullarda 

azalma, afetlerin sıklığında ve şiddetinde artış, sıcak hava dalgalarında artış gibi 

iklim değişikliğinin çok yönlü etkileri tespit edilmiş olup; bu etkilerin şiddetlenerek 

önümüzdeki dönemlerde de görüleceği beklenmektedir. 

İklim değişikliğinin mevcut ve öngörülen etkileri konusunda bilim dünyasında 

uzlaşma sağlanmış olmasına rağmen, konunun mutlak çözümü için son derece 

radikal politika değişiklikleri gerekmesi nedeniyle politika yapıcılar arasında tam 

uzlaşı sağlanamamaktadır. İklim değişikliğinin ana nedeni olan fosil yakıtların 

kullanımı Dünya ekonomisinin üzerine kurulduğu temel yapı taşıdır. İklim 

değişikliğinin kalıcı zararlar vermesini önlemek için küresel ölçekte sıfır-karbon’a 

(decarbonisation) ulaşılması gerekmektedir. Ancak büyük resme bakıldığında iklim 

değişikliği ile mücadele çalışmalarının küresel emisyon miktarlarında maalesef ciddi 

bir azalmayı sağlayamadığı görülmektedir. Dolayısıyla muhtemel gidişat iklim 

değişikliği etkilerinin bazı bölgeleri, sektörleri ya da sistemleri derinlemesine 

etkileyeceği; Kanada, İskandinavya gibi kimi bölgelerde ise iklimin ılıman hale 

gelmesi, tarımsal üretime daha elverişli olma gibi nedenlerle fırsatlar yaratacağı 

yönündedir. 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin son raporuna göre küresel 

ortalama sıcaklık 19. yüzyıldan beri yaklaşık 0,9°C artmıştır ve tüm sera gazı 

salımları şu anda durdurulsa bile mevcut olan sera gazları nedeniyle bu artış devam 

edecektir. Tüm bu bilimsel gerçekler, ülkeleri karşılaşacağımız sorunlara karşın 

hazırlıklı olunması hususunda uyarmaktadır. Bir diğer deyişle, iklim değişikliğinin 

etkileri ile mücadelede, değişime neden olan sera gazlarının azaltımı kadar, mevcut 

ve olası etkilere uyum için hazırlıklarımız da büyük önem taşımaktadır. 

Giddens yapılması gerekeni “karbon salımlarını azaltmak için herşey yapılmalıdır 

ama medenileşmiş bir beşeriyet için birer güvenli sığınak olarak iklim 

değişikliğinden en az zararı görecek alanlar hazırlamak maksadıyla esas olarak 

uyum çalışmalarına yoğunlaşılmalıdır.” ifadeleriyle anlatmaktadır (Giddens A., 

2013). 

Çevrenin ayrılmaz bir parçası olan su, insan yaşamının devamlılığı için bir esastır. 

Ancak, tüm dünyada suyun miktarı, kaynakları ve kalitesi iklim değişikliğinin 

olumsuz etkileri sebebiyle tehdit altında bulunmaktadır.  
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Dünyanın belirli bölgeleri sağlıklı suya erişimde veya tarım, sanayi gibi sektörlerde 

su kullanımı hususunda sıkıntı yaşarken ve kuraklık afetiyle boğuşurken; belirli 

bölgeleri ise düzensiz ve aşırı yağışlara maruz kalarak taşkın, heyelan gibi doğal 

afetlerle mücadele etmek zorunda kalmaktadır.  Gelecek nesillerimizin de yaşam 

standartları doğrudan su kaynaklarımıza ve suyun etkin yönetimine bağlı 

olduğundan, bugünden sularımız üzerindeki tüm tehlikelere karşı önlemler almak en 

önemli vazifelerimizdendir.  

İklim değişikliğinden etkilenecek sektörlerin başında tarım gelmektedir. Dünyada 

suyun %75’ini kullanan tarım sektörü muhtemel kuraklık ve mevsimsel yağış 

düzensizliklerinin etkisiyle gıda arzında daralmaya sebep olmakta ve dünyanın 

birçok bölgesinde insanlığın gelecekte açlıkla karşı karşıya gelme riskini 

artırmaktadır.  

Ülkemizin iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun hissedileceği Doğu Akdeniz 

Havzasında yer alması nedeniyle, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri yönünden, 

ülkemiz yüksek risk grubu ülkeler arasında kabul edilmektedir.  

Dünya Bankası (2010) tarafından yayınlanan raporun aktardığı bir çalışmaya göre 

Türkiye, 21. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde ekstrem 

iklim olaylarına en çok maruz kalacak 3. ülke olacaktır.  

Türkiye'nin ikliminde de küresel değişikliklere benzer değişiklikler gözlenmektedir 

ve 21. yüzyılda da Güney Avrupa’da ve ülkemizde daha sık, şiddetli ve uzun süreli 

kuraklıklar, sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarının görülmesi beklenmektedir. 

Ayrıca, kısa süreli fakat şiddetli sağanak yağış görülen günlerin sayısındaki artış ile 

beraber, ani oluşan taşkınlarda da önemli artışların olması öngörülmektedir. 

Daha önce belirtildiği gibi, sera gazı salımlarının azaltılmasında küresel ölçekte iyi 

bir sınav verilmemiştir; kaldı ki şu anda dünyadaki tüm sera gazı salınımı bir anda 

durdurulsa bile atmosferde bulunan mevcut sera gazları etkisiyle iklim değişikliği 

önümüzdeki yıllarda da etkisini gösterecektir. 

Bu yüzden değişen iklime ayak uydurmak ve uyum sağlamak hem iklim 

değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak hem de bazı olumsuz etkileri fırsata 

dönüştürebilmek için gereklidir. Yapılan bu uyum çalışmaları büyük ölçekli olduğu 

kadar küçük ölçekli ulusal planlar ile de yapılmalıdır.  

İklim değişikliğine uyum faaliyetleri çok amaçlı faaliyetler olup yanında başka 

maksatlara da hizmet etmektedir. Örneğin taşkından korunma maksadıyla yapılan 

bir baraj enerji, sulama ve içme suyu teminini de sağlayabilmektedir. Bu nedenle 

bütün plan-program çalışmalarında uyum faaliyetleri bir bütün olarak ele 

alınmalıdır. Ayrıca uyum faaliyetleri planlamasında bu faaliyetlerin sera gazı 
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azaltımına etkisinin olumlu veya olumsuz yönde olması da dikkatle 

değerlendirilmelidir.   

Bu kitap, iklim değişikliği temel kavramlarının açıklanması, iklim değişikliğinin 

özellikle su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerine genel bakış sağlanması ve 

iklim değişikliği uyum faaliyetlerine ilişkin örnekler aktarılması maksadı ile 

hazırlanmış bir derlemedir. 
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2. İKLİM VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAVRAMLARI 

Hava durumu, iklim, iklim değişikliği ve küresel ısınma günümüzde çok sık 

karşımıza çıkan ve birbiriyle karıştırılan kavramlardır. Hava durumu ne 

beklediğimiz, iklim ise ne elde ettiğimizdir. Küresel ısınma, dünyanın ortalama 

sıcaklık değerlerindeki iklim değişikliğine yol açabilecek artışı ifade etmektedir. 

İklim değişikliği ise belirli bölgedeki mevsimlik sıcaklık, yağış ve nem 

değerlerindeki değişimleri ifade etmektedir. Bu bölümde ilk olarak bu kavramlar 

kısaca açıklanacaktır.  

2.1. İklim 

İklim, bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, 

rüzgâr, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen addır. 

İklimi meydana getiren birçok eleman vardır. Bunlar; deniz-kara, deniz-buz, deniz-

hava etkileşimleri, volkanik gazlar, insan aktiviteleri, arazi kullanımı, gelen ve 

yansıyan ışınlar vs.dir. Bu elemanlar tek başlarına ve birbirleri ile ilişki halinde 

atmosferi etkilemekte; kısa vadede hava olaylarını, uzun vadede ise dünya üzerinde 

çok çeşitli iklim tiplerinin oluşmasını sağlamaktadırlar. İklim, uzun bir zaman 

periyodu içinde her gün gerçekleşen hava olaylarının toplamını ve ortalamasını 

temsil eder. 

2.2. Hava Durumu 

Hava durumu kısa bir zaman periyodundaki atmosfer koşullarıdır. Herhangi bir yer 

ve zamanda mevsimden-mevsime, günden-güne, saatten-saate farklılıklar gösterip, 

kısa sürede değişebilmektedir. Örneğin bugünün havası ya da bu haftanın 

havasından söz ederiz. Rüzgâr, nem, yağış, sıcaklık, basınç, bulutluluk hava 

olaylarını meydana getiren değişkenlerdir.  

2.3. İklim Değişikliği 

İklim değişikliği, nedeni ne olursa olsun iklimin ortalama durumunda veya 

değişkenliğinde onlarca yıl ya da daha uzun süre boyunca gerçekleşen değişiklikler 

biçiminde tanımlanmaktadır.  

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)’nde iklim 

değişikliği, “karşılaştırılabilir bir zaman döneminde gözlenen doğal iklim 

değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini 

bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” biçiminde 

tanımlanmıştır.  
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Dünyamızın 4,5 milyar yıllık varoluş periyodunda iklim sisteminde, milyonlarca 

yıldan on yıllara kadar tüm zaman ölçeklerinde doğal etmenler ve süreçlerle birçok 

değişiklik olmuştur. Jeolojik devirlerdeki iklim değişiklikleri, özellikle buzul 

hareketleri ve deniz seviyesindeki değişimler yoluyla yalnızca dünya coğrafyasını 

değiştirmekle kalmamış, ekolojik sistemlerde de kalıcı değişiklikler meydana 

getirmiştir. 

19. yüzyılın ortalarından beri iklimdeki bu doğal değişebilirliğe ek olarak sanayinin 

gelişmesiyle birlikte ilk kez insan etkinliklerinin de iklimi etkilediği yeni bir döneme 

girilmiştir. Fosil yakıtların yakılması, arazi kullanımı değişiklikleri, 

ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle atmosfere salınan sera 

gazı birikimlerindeki hızlı artışın doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda 

Yerküre’nin ortalama yüzey sıcaklıklarında artış meydana gelmiştir. (Şekil 1). 

Sıcaklıklardaki artış ise Dünya’daki tüm iklim sistemini etkilemiştir. 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin son raporunda bu gerçekler 

ışığında “iklim değişikliği bilimsel bir gerçektir” ve “son dönemdeki sıcaklık 

artışının baş sorumlusu insan kaynaklı sera gazlarıdır” ifadeleri yer almaktadır. 

 

Şekil 1. Son 2000 Yılda Kuzey Yarımküre Ortalama Sıcaklıklarının Zamana Göre 

Değişimi (Aletsel dönem siyah çizgi ile gösterilmiştir) 

Sanayi devrimi öncesinde 280 ppm olan CO2 konsantrasyonu, 2019 yılında 412 

ppm’e yükselmiştir. Günümüzde meydana gelen yaklaşık 130 ppm’lik bu artış ise 

buzul çağlarında binlerce yılda ortaya çıkmıştır.  
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Bu hızlı değişim neticesinde ortalama yerküre sıcaklığındaki artışın yanı sıra deniz 

seviyesinde yükselmeler ve Kuzey Kutup Denizindeki buzla kaplı alan miktarında 

da ciddi azalışlar görülmektedir. Bu değişikliklerde son 50 yılda hızlanmalar tespit 

edilmektedir. 1961’den beri deniz seviyesindeki yükselme yılda ortalama 1.8mm 

iken; 1993’ten beri yıllık ortalama 3.1mm olarak kaydedilmiştir. Kuzey Kutup 

Denizinde kar ve buz kalınlıkları ve alanları ise her 10 yılda %2,7 azalmaktadır. 

Ayrıca, son 50 yılda karasal alanlarda soğuk gün ve don sayıları azalırken, sıcak gün 

ve gecelerin sayısı artmıştır. Sıcak hava dalgalarında ve şiddetli yağış ve su baskın 

sayıları artmıştır. Mevcut ve beklenen etkiler Bölüm 3 ve Bölüm 4’te 

detaylandırılmıştır.  

2.4. Küresel Isınma 

Sanayi devrimiyle birlikte, özellikle fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve 

sanayi süreçleri gibi çeşitli insan faaliyetleri ile salınan sera gazlarının atmosferdeki 

birikimlerindeki hızlı artışı ve şehirleşmenin de katkısıyla doğal sera etkisinin 

kuvvetlenmesi sonucunda, yeryüzünde ve atmosferin alt bölümlerinde (alt troposfer) 

görülmeye başlanan sıcaklık artışına küresel ısınma adı verilmektedir. Başka bir 

deyişle küresel ısınma, küresel ortalama sıcaklık artışının uzun-dönemli eğilimi 

anlamına gelir. Dünya yüzeyindeki sıcaklık başlıca dört faktörle tayin edilir; 

 Dünyanın aldığı güneş ışığı miktarı 

 Dünyanın yansıttığı güneş ışığı miktarı 

 Sıcaklığın atmosfer tarafından tutulması 

 Su buharının evaporasyonu ve yoğunlaşması 

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin, kar örtüsünün, kara ve deniz 

buzullarının erimesi, deniz seviyesi yükselmesi, iklim kuşaklarının yer değiştirmesi, 

şiddetli hava olaylarının, taşkınların ve sellerin daha sık oluşması ve etkilerinin 

kuvvetlenmesi, kuraklık, erozyon, çölleşme, salgın hastalıklar, tarım zararlıları gibi, 

insan yaşamını ve sağlığını, sosyoekonomik sektörleri ve ekolojik sistemleri 

doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek önemli sonuçlarının olabileceği 

öngörülmektedir. 

140 yıldır aralıksız olarak kayıt tutan ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi 

(NOAA)’nin 2020 Ocak ayında yayımladığı verilerine göre, 2019 yılı, 2016 yılından 

sonra en sıcak ikinci yıl olma rekorunu kırmıştır. NOAA verilerine göre, 2016 

yılında küresel ortalama sıcaklık, 20. yüzyıl ortalamasına göre 0,94°C; bir önceki 

yıla göre ise 0,04°C daha yüksektir. Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi 

(NASA) kayıtlarına göre ise, 2016 yılı, 1951-1980 yılları ortalamasına göre 0,99°C 

2019 yılı ise 0,95°C daha yüksektir. İki kurumun ortalamaları, ölçüm metotları ve 

baz aldıkları döneme göre farklılık gösterse de; ortaya koydukları eğilim ve 
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vardıkları sonuç, yerkürenin günden güne ısındığı ve her yıl yeni bir rekor 

kırıldığıdır. 

NASA tarafından, 140 yıllık kayıtlara göre en sıcak 10 yılın 9’unun 2005 yılından 

beri gerçekleştiği açıklanmıştır (NASA, 2020).  

İlk kez 2016 yılında, atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu kalıcı olarak 400 

ppm’in üstüne çıkmıştır. NOAA verilerinde öne çıkan diğer detaylar aşağıda 

belirtildiği gibi özetlenebilir: 

 Kaydedilen en sıcak 8 yılın tümü 2010 yılından sonra yaşanmıştır. 

 Kaydedilen en sıcak 10 yılın tümü 1998 yılından sonra yaşanmıştır. 

 Küresel sıcaklık ortalaması son 44 yılda, yani 1976 yılından beri, 20. yüzyıl 

ortalamasının altına düşmemiştir. 

 Kaydedilen en soğuk 20 yılın tümü 1930 yılından önce yaşanmıştır. 

2.5. Sera Etkisi ve Sera Gazları 

Yeryüzünde ve atmosferde tutulan ısı enerjisi, atmosfer ve okyanus dolaşımıyla 

Yeryüzünde dağılır ve uzun dalgalı yer radyasyonu olarak atmosfere geri verilir. 

Bunun bir bölümü, bulutlarca ve atmosferdeki sera etkisini düzenleyen sera 

gazlarınca - su buharı (H2O), karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotmonoksit 

(N2O),  ozon (O3), Hidro-floro-karbonlar (HFCs), Perfloro-karbonlar, (PFCs) 

Sülfür hegzaflorür (SF6 ) vb. - soğurularak atmosferden tekrar geri salınır. Sera 

gazları gelen güneş ışınımına karşı geçirgen, buna karşılık geri salınan uzun dalgalı 

yer ışınımına karşı çok daha az geçirgen bir yapıya sahiptir. Bu sayede yerküre 

yüzeyi ve alt atmosfer ısınır. Yerküre’nin beklenenden daha fazla ısınmasını 

sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen bu sürece “doğal sera etkisi” denilmektedir.  

Sera etkisi olarak adlandırılan ve yüz milyonlarca yıldan beri yerküremizin ısı 

dengesini düzenleyen bu doğal süreç,  bu sürecin bulunmadığı ortam koşullarına 

göre yerküremizin yaklaşık 33°C daha sıcak bir ortalama sıcaklığa sahip olmasına 

yol açmaktadır. Bir diğer deyişle, sera gazları olmasaydı, günümüzde ortalama 15°C 

olan yerküre sıcaklığı, -18°C olacaktı.  Dünyamızda yaşanabilir ortam şartlarının 

oluşmasına yol açan bu sera gazları bu bölümde detaylı açıklanmıştır. 

Yukarda da bahsedildiği gibi sera etkisi Dünyadaki yaşamın vazgeçilmezi olan 

doğal bir süreçtir. Ancak sorun bu gazların varlığında değil; insan etkisiyle bu 

gazların atmosferde bulunma miktarlarının artmasıyla ortaya çıkmıştır. Sanayi 

devrimi sonrasında kömür rezervleri büyük hızla yeraltından çıkartılıp enerji elde 

edilmiş; yanma sonucu ortaya çıkan büyük miktardaki karbon emisyonları da 

atmosferde depolanarak atmosferdeki ısı enerjisi miktarının artmasına neden 
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olmuştur. Fosil ve biyokütle yakıtların yakılması, insan kaynaklı sera gazı 

emisyonlarının en büyük kaynağıdır. 

Karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve diazotmonoksit (N2O) gazlarının atmosferik 

birikimleri (konsantrasyonları), son 800.000 yıllık dönemde hiç olmadığı kadar 

yüksek bir düzeye ulaşmıştır (IPCC 5. Değerlendirme Raporu). 

En önemli sera gazı olan CO2'nin atmosferdeki birikimi sanayi öncesi dönemde 

yaklaşık 280 ppm'den (milyonda bir parçacık) 2019 yılında 412,43 ppm'e 

yükselmiştir (NASA, 2020).  

Arazi kullanımı değişiklikleri de iklim sistemini önemli ölçüde etkilemektedir. 

Tarım maksatlı kullanım için arazi açılması, koyu renkli yüzeyin miktarını 

artırmakta ve sonuç olarak gelen güneş radyasyonu yansımaktan çok emilmektedir. 

Arazi açılması ayrıca, ormanların tahrip edilmesi nedeniyle, karbondioksiti tutan ve 

depolayan ağaç ve bitkilerin azalması anlamına gelmektedir. Çölleşme, atmosfere 

geçen toz miktarında artışa neden olarak güneşten yeryüzüne gelen enerjiyi azaltarak 

küresel ısınmayı yavaşlatan bir etkiye sahip olabilmektedir. Şehirleşme, şehir ısı 

adalarının, yani şehirlerde çevrelerine göre daha sıcak alanların oluşmasına yol 

açmaktadır.  

Kuzey Kutbu’ndaki donmuş toprak çok miktarda çürümüş bitki ve yoğun karbon 

içermektedir. Don çözüldükçe altındaki yapraklar, kökler ve yosunlar çürümekte, 

havaya karbondioksit ve metan salmaktadır. Metan karbondioksite kıyasla çok daha 

güçlü bir sera gazıdır. Ortadaki sorunlardan biri de Rus olmayan bilim insanlarının 

Sibirya’ya ulaşmalarındaki güçlük sebebiyle, bu süreçlerin ne ölçüde ilerlediğine 

ilişkin herhangi bir çalışmanın yapılmış olmamasıdır. Bir tahmine göre, Sibirya’daki 

turbalıklardan çıkan metan gazı, bir yılda ABD’de salınan sera gazlarından daha 

fazladır (Giddens A., 2013). 

2.5.1. Karbondioksit 

Karbondioksit,  fosil yakıtların (petrol ve türevleri, kömürlerin ve doğal gazın) 

sanayide kullanılması sonucunda oluşarak atmosfere karışmaktadır. Atmosfere 

karışan karbondioksitin %80–85’i fosil yakıtlardan, %15-20’si de canlıların 

solunumundan ve mikroskobik canlıların organik maddeleri ayrıştırmasından 

kaynaklanmaktadır. Şekil 2’de küresel karbondioksit döngüsünün basitleştirilmiş 

hali görülmektedir. 

Bir yandan fosil yakıt kullanımının hızla artışı, öte yandan fotosentez için tonlarca 

karbondioksit tutan ormanların tahrip edilmesi ve planktonların yok olmasıyla, 

atmosferdeki karbondioksit miktarını son 160 bin yılın en yüksek düzeyine 

ulaştırmıştır. Yapılan ölçmeler, bu artışın devam ettiğini göstermektedir. 
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Şekil 2. Küresel Karbon Döngüsü Şematik Resmi 

Bilim insanlarının son zamanlarda geliştirdikleri matematiksel bilgisayar 

modellerine göre, CO2 yoğunluğunun iki katına çıkması halinde küresel sıcaklığın 

3°С artacağı hesaplanmıştır. Şekil 3, NOAA verilerine göre 2010 ile 2020 yılları 

arasındaki aylık küresel karbondioksit konsantrasyonunu göstermektedir. Bu sonuç, 

karbondioksitin küresel ısınmadaki etki derecesinin ne kadar yüsksek olduğu 

konusunda bir fikir vermektedir.  Sera gazları içinde karbondioksit, küresel ısınmada 

% 50 paya sahiptir. Bunun nedeni, hem miktarının çok hem de karbondioksit 

moleküllerinin atmosferdeki ömrünün 50–100 yıl gibi çok uzun olmasıdır. Bu 

nedenle küresel ısınmaya karşı alınacak önlemlerin başında karbondioksit 

salınımının azaltılması gelmekte ve bu hususta uluslararası düzeyde çabalar 

harcanmaktadır.  
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Şekil 3. Küresel CO2 Seviyesi (NOAA/ESRL, 2020) 

2.5.2. Metan 

Metan gazı bir karbon ve dört hidrojen atomunun birleşmesi ile meydana 

gelmektedir. Kimyasal olarak CH4 ile ifade edilir. Metan, hidrokarbonların en basit 

üyesidir. Hidrokarbonların yapısında bulunduğu için petrolün yapısında da yer 

almaktadır. Hava gazının birleşiminin %37 değerinde metan gazı bulunmaktadır. 

Metan gazı organik artıkların oksijensiz ortamda ayrışması (anaerobik ayrışma) 

sonucunda meydana gelmektedir. Başlıca kaynakları pirinç tarlaları, çiftlik gübreleri, 

çöp yığınları ve bataklıklardır. Metan moleküllerinin ömrünün ve miktarının az 

olması nedeniyle, küresel ısınmadaki etki payı %13 kadardır.  

Doğal emisyonlar (~yılda 250 milyon ton CH4), sulak alanlarda, okyanuslarda, geviş 

getiren canlıların işkembelerinde ve termitlerin bağırsaklarında bir grup anaerobik 

proses ile gerçekleşirken, insan aktivitelerinden kaynaklanan emisyonlar (ağırlıklı 

olarak pirinç hasatı, depolama sahaları, fosil yakıt ektraksiyonu ve çiftlik 

hayvancılığı) doğal kaynaklardan daha fazladır (Brajesh K. vd.,2010). 

2.5.3. Azot Oksitleri 

CO2 ve CH4 emisyonlarına benzer olarak NOx emisyonları baskın olarak mikrobiyal 

temele sahiptirler. NOx’ler doğal ve antropojenik kaynaklar olup, ağırlıklı olarak 

mikrobiyal nitfikasyon ve denitrifikasyonun sonucu topraktan kaynaklanan 
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emisyonlardır. Dünya yüzeyinde doğal olarak ya da kasten müdahaleler ile biriken 

(genellikle gübre) reaktif azotun her tonu için 10-50 kg N2O salınmaktadır (Crutzen, 

P. J., 2007). 

 

Şekil 4. Atmosferik CO2, CH4 ve N2O Konsantrasyonları (MacFarling vd.,  2006) 

Bu sera gazının kaynakları egzoz gazları, fosil yakıtlar ve organik maddelerdir. 

Küresel ısınmadaki payı %5’dir.   

Sanayi devrimi öncesi ve sonrası atmosferik CO2, CH4 ve N2O konsantrasyonlarını 

gösteren grafik Şekil 4’te yer almaktadır. 

2.5.4. Kloroflorokarbonlar (CFCs) 

Kloroflorokarbonlar için doğal kaynak yoktur. Spreylerdeki püskürtücü gazlar, 

soğutucu aletlerde kullanılan gazlar, bilgisayar temizleyiciler, bu sera gazların 

başlıca yapay kaynaklarıdır. Küresel ısınmadaki payları %22 oranındadır. 

2.5.5. Ozon 

Yeryüzüne yakın atmosfer tabakalarındaki ozonun başlıca kaynağı, egzoz gazlarının 

2/3’ünü oluşturan azot oksitlerin ultraviyole ışınları ile fizikokimyasal reaksiyona 
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girmesidir. Bu reaksiyon sonucunda bol miktarda ozon meydana gelir ve atmosferde 

birikir. Yalnız, bu gazın oluşumu egzoz gazlarına ve güneşin ışınlarına bağlı olduğu 

için (geceleri üretilmez) miktarı çok değildir. Küresel ısınmadaki sera etkisi %7 

kadardır (TÜBİTAK, 2008). Yer yüzeyi yakınlarında zehirli bir kirletici olan ozon 

(O3), üç tane oksijen atomunun birleşmesinden oluşur ve stratosfer tabakasında 

yaşamsal önem taşır. Ozon özellikle, oksijenle birlikte güneşten gelen ultraviyole 

ışınlarının büyük kısmını stratosfer tabakası içerisinde emmekte ve bu ışınların yer 

yüzeyine kadar ulaşmasını önleyerek yakıcı etkisini de yok etmektedir. 

2.5.6. Su Buharı 

Su buharı, küresel ısınmada yarattığı sera etkisi bakımından başlarda gelmektedir. 

Ancak yeryüzüne yakın atmosfer içindeki miktarı çok nadir artmaktadır. Bol 

miktarda bulunduğu atmosfer katmanı genellikle bulutların oluştuğu yükseklerdeki 

atmosfer tabakalarıdır. O nedenle daha çok güneşten gelen ışınları tutmada ve 

yükseklere yansıtmada (albedo) etkilidir. Miktar ve atmosferde kalma süresinin çok 

yüksek olması nedeniyle küresel ısınmada, sera gazları içindeki etki payı da çok 

yüksek olmaktadır (%50). 

2.6. Azaltım 

Küresel ısınmanın insan aktivitesi sonucu meydana geldiğinin anlaşılmasından 

itibaren bunun önlenmesine ilişkin bireysel veya bölgesel nitelikli konferanslar ve 

bilinçlendirme çabaları 1950 yıllarından itibaren başlamıştır. Bu ilk yıllardan 

itibaren iklim değişikliği ile mücadele alanındaki neredeyse tüm çalışmaların odak 

noktası, küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının azaltılmasına yöneliktir.  

Küresel ısınmanın nedenleri ve sonuçları konusunda uluslararası seviyede Dünya 

Meteoroloji Örgütü (WMO) gibi kuruluşların önderliğinde ciddi toplantılar 

yapılmıştır. Bunların en önemlisi ise 1992 yılında Brezilya’nın Rio de Janerio 

şehrinde Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’dır. Rio Zirvesi olarak 

da bilinen bu konferansta Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

(BMİDÇS) imzaya açılmıştır.   

BMİDÇS, taraf ülkeleri sera gazı salımlarını azaltmaya, araştırma ve teknoloji 

üzerinde işbirliği yapmaya ve sera gazı yutaklarını korumaya teşvik etmektedir. 

Sözleşme, sera gazı salımlarının azaltılması için, ülkelerin kalkınma önceliklerini ve 

özel koşullarını göz önüne alarak “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” 

yüklemiştir.  

Kyoto Protokolü (KP) ise, BMİDÇS’ye taraf ülkelerin mevcut Sözleşmenin 

niteliğini güçlendirmek amacıyla ve özellikle gelişmiş ülkelerin kararlı ve bağlayıcı 

yükümlülükler almalarını hedefleyen bir protokoldür. KP’nin hedefi, Ek-B 
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Listesi’nde yer alan ülkelerin sera gazı salınımlarının toplamını 1. taahhüt 

döneminde (2008-2012), 1990 yılındaki seviyenin %5 altına düşürmektir. Bu genel 

hedefe ulaşmak için anılan ülkeler, müzakereler sonucunda farklı oranlarda azaltım 

yükümlülükleri almışlardır.  

Bahsekonu bu azaltım hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yapılan çalışmalar 

“azaltım (mitigasyon)” çalışmaları olarak nitelendirilmektedir. Sera gazı azaltımı 

çalışmaları Şekil 5’te gösterilen sera gazlarına neden olan tüm sektörlerden 

yapılabilmektedir.  

İnsan kaynaklı sera gazlarının başlıca kaynakları şunlardır (Avrupa Çevre Ajansı, 

2017): 

 Fosil yakıtların (kömür, petrol ve gaz) elektrik üretimi, ulaşım, endüstri ve 

evlerde kullanılmak üzere yakılması (CO2); 

 Tarım (CH4) ve ormansızlaşma (CO2) gibi arazi kullanımı değişiklikleri; 

 Atıkların araziye doldurulması (CH4); 

 Endüstriyel florlu gazların kullanımı 

 

 

Şekil 5. Sektörlere Göre Küresel Sera Gazı Emisyonları (IPCC, 2014) 
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Sera gazı emisyonlarının azaltılması sera gazına neden olan tüm sektörlerde 

yapılabilir. Enerji üretimi ve ulaşım halihazırda sözleşmeye taraf olan ülkelerin 

temel azaltım alanlarıdır. Azaltım faaliyetleri Tablo 1’de özetlenmiştir.  

Tablo 1. Azaltım Faaliyetleri 

Sektörler Azaltım Teknolojileri ve Uygulamaları 

Enerji 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş (güneş, rüzgar, 

jeotermal, biyoenerji, su, dalga ve akıntı) 

 Karbondioksit yakalama ve depolama (örn. doğal gazdan 

ayrıştırılan CO2’nin depolanması) 

 Nükleer enerjiye geçiş 

 Kombine ısı ve enerji santralleri 

 

Ulaşım 

 Yakıt tasarruflu araçların kullanımı, 

 Hibrit araçların kullanımı, 

 Dizel araçların kullanımı, 

 Biyoyakıtların kullanımı, 

 Karayolu taşımacılığından demiryolu ve toplu taşımaya 

geçilmesi 

 Bisiklet yollarının yaygınlaştırılması ve insanların 

yürümeye teşvik edilmesi 

 Arazi kullanım ve ulaşım planlamaları, 

 İkinci nesil biyoyakıt kullanımı, 

 Daha güçlü ve güvenilir pillerle geliştirilmiş elektrikli ve 

hibrit araçlar 

 

Binalar 

 Verimli aydınlatma sistemleri, 

 Verimli ısıtma ve soğutma cihazları, ev aletleri, 

 Isı yalıtımı, 

 Isınma ve soğuma için pasif ve aktif güneş mimarisi 

tasarımı, 

 Alternatif soğutma sıvıları, 

 Geri bildirim sağlayan akıllı sayaçlar gibi teknolojileri de 

içeren ticari binaların entegre tasarımı 

 Binaya entegre güneş enerjisi sistemleri 

 

Sanayi 

 Verimli teçhizat, verimli prosesler 

 Isı ve enerji geri kazanımı, 

 Malzemelerin geri dönüşümü, 

 Karbondioksit dışı gaz emisyonlarının kontrolü, 

 Her alanda enerji verimliliği yönetimi çalışmaları 

 Çimento, amonyak ve demir imalatından salınan 

karbondioksiti yakalama ve depolama 
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Tarım 

 Toprağın karbon depolama kapasitesini artırmak 

 Geliştirilmiş bitki ıslahı ve otlatma yönetimi 

 Ekili turbalık toprakların ve bozulmuş arazilerin 

restorasyonu, 

 Metan gazı emisyonları azaltmak için geliştirilmiş pirinç 

yetiştirme teknikleri, hayvan ve gübre yönetimi, 

 Diazotmonoksit emisyonlarını azaltmak için geliştirilmiş 

azotlu gübre uygulama teknikleri, 

 Fosil yakıt kullanımının değişmesi için enerji bitkileri 

ayırmak 

 Mahsul veriminin iyileştirilmesi 

 

Ormancılık 

 Ağaçlandırma, 

 Orman Yönetimi 

 Ormansızlaşmayı Azaltmak, 

 Hasat Edilmiş Ahşap Ürün Yönetimi, 

 Fosil Yakıt Kullanımının Değişmesi Amacıyla Orman 

Ürünlerinin Biyoenerji için Kullanımı, 

 Biyokütle Verimliliğini ve Karbon İzolasyonunu Arttırmak 

için Ağaç Türlerinin Geliştirilmesi, 

 Bitki Örtüsü / Toprak Karbon İzolasyonu Potansiyelinin 

Analizi ve Arazi Kullanımı Değişiminin Haritalandırılması 

için Geliştirilmiş Uzaktan Algılama Teknolojileri 

 

Atık 

 Çöp sahalarından metan giderimi, 

 Atık yakarak enerji geri kazanımı 

 Organik atıkların kompostlaştırılması, 

 Kontrollü atıksu arıtımı, 

 Geri dönüşüm ve atık azaltımı, 

 Metan oksidasyonunu optimize etmek için biyolojik 

kaplayıcılar ve biyolojik filtreler 

 
Türkiye’nin sera gazı salımlarının azaltılmasına ilişkin planı olan “İklim Değişikliği 

Ulusal Eylem Planı” (İDEP), 2011 yılı Temmuz ayında yayınlanmıştır. Bu plan, 

iklim değişikliği ile mücadele için belirlenmiş eylemleri içeren bir ulusal plandır.  

İDEP’in içerisinde “enerji, binalar, sanayi, ulaştırma, atık, tarım, arazi 

kullanımı ve ormancılık, sektörler arası yatay konular ve uyum” olmak üzere 9 

başlıkta eylemler yer almaktadır. Söz konusu eylemlerin gerçekleştirilmesinden çok 

sayıda kurum ve kuruluş sorumludur. İDEP’ te yer alan temel hedefler Tablo 2’de 

verilmektedir. 
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Tablo 2. İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı”nda Yer Alan Temel Hedefler 

ENERJİ  

AMAÇLAR HEDEFLER 

Enerji yoğunluğunun 

düşürülmesi 

Enerji verimliliğine yönelik Ar-Ge 

çalışmalarının desteklenmesi 

Temiz enerjinin üretim ve 

kullanımdaki payının 

artırılması 

Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki 

payının artırılmasının sağlanması 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim 

yapmak üzere 2023 yılına kadar teknolojik 

gelişim sağlanması 

Temiz kömür teknolojileri ve 

verimlilik artırıcı önlemler 

uygulanarak elektrik 

üretiminde kömür 

kullanımından kaynaklanan 

sera gazı emisyonunun 

sınırlandırılması 

2023 yılına kadar kömürle çalışan mevcut 

termik santrallerin ortalama çevrim 

verimlerinin artırılması 

Elektrik dağıtımında kayıp ve 

kaçakların azaltılması 

2023 yılına kadar ülke çapında elektrik 

dağıtım kayıplarının %8’e indirilmesi 

 

BİNALAR 

AMAÇLAR HEDEFLER 

Binalarda enerji verimliliğinin 

arttırılması 

2023 yılında en az 1 milyon konut ile toplam 

kullanım alanı 10 bin metrekarenin 

üzerindeki ticari ve kamu binalarında 

standartları sağlayan ısı 

yalıtımı ve enerji verimli sistemlerin 

oluşturulması 

Yerleşmelerden kaynaklanan 

sera 

gazı emisyonlarının 

sınırlandırılması 

 

2023 yılına kadar yeni yerleşmelerde 

yerleşme ölçeğinde sera gazı emisyonunun 

(pilot olarak seçilen ve sera gazı emisyon 

miktarı 2015 yılına kadar belirlenen) mevcut 

yerleşmelere göre en az % 10 azaltılması 

 

SANAYİ 

AMAÇLAR HEDEFLER 

Sanayi sektöründe enerji 

verimliliğinin arttırılması 

Sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasına 

ve enerji verimliliğine yönelik yasal 

düzenlemelerin yapılması 

Sanayi sektöründe enerji kullanımından 
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(elektrik enerjisi payı dâhil) kaynaklanan 

sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması 

2023 yılına kadar sanayi 

sektöründe üretilen GSYİH 

başına eşdeğer CO2 

yoğunluğunun azaltılması 

Sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasına 

yönelik mali ve teknik altyapının 

geliştirilmesi  

2023 yılına kadar sanayi sektöründe sera 

gazı emisyonlarının sınırlandırılmasına 

yönelik yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve 

kullanılması 

 

ULAŞTIRMA 

AMAÇLAR HEDEFLER 

İntermodal taşımacılık sistemi 

geliştirilerek yük ve yolcu 

taşımacılığında ulaşım türlerinin 

dengeli kullanımının sağlanması 

2023 yılı itibariyle demiryollarının yük 

taşımacılığındaki (2009 yılında %5 olan) 

payının %15’e, yolcu taşımacılığındaki 

(2009 yılında %2 olan) payının %10’a 

çıkarılması 

2023 yılı itibariyle denizyollarının kabotaj 

yük taşımacılığındaki (2009 yılında ton-

km olarak %2,66 olan) payının %10’a, 

yolcu taşımacılığındaki (2009 yılında 

yolcu-km olarak %0,37 olan) payının %4’e 

çıkarılması 

2023 yılı itibariyle karayollarının yük 

taşımacılığındaki (2009 yılında ton-km 

olarak %80,63 olan) payının %60’ın altına, 

yolcu taşımacılığındaki (2009 yılında 

yolcu-km olarak %89,59 olan) payının 

%72’ye düşürülmesi 

2023 yılına kadar “Ulaştırma Ana 

Planı”nın hazırlanması ve uygulamaya 

konması 

Kentsel ulaşımın sürdürülebilir 

ulaşım ilkeleri doğrultusunda 

yeniden yapılandırılması 

Kent içi ulaşımda, bireysel araç 

kullanımından kaynaklı emisyon artış 

hızının sınırlandırılması  

Kentlerde sürdürülebilir ulaşım planlama 

yaklaşımlarının uygulanması için 2023 yılı 

sonuna kadar kentsel ulaşıma ilişkin 

gerekli mevzuat, kurumsal yapı ve rehber 

belgelerinin oluşturulması 

Ulaşım sektöründe alternatif 

yakıt ve temiz araç 

teknolojilerinin kullanımının 

yaygınlaştırılması 

2023 yılına kadar alternatif yakıt ve temiz 

araç kullanımını arttırmaya yönelik yasal 

düzenlemelerin yapılması ve kapasitenin 

geliştirilmesi  
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2023 yılına kadar kentsel ulaşımda 

alternatif yakıt ve temiz araç kullanımını 

özendirici yerel tedbirlerin alınması 

Ulaşım sektöründe enerji 

tüketiminde verimliliğin 

arttırılması 

2023 yılına kadar ulaşımda kullanılan 

enerji tüketiminin sınırlandırılması 

 

ATIK 

AMAÇLAR HEDEFLER 

Etkin Atık Yönetiminin 

sağlanması 

2023 yılı sonuna kadar ülke genelinde 

entegre katı atık bertaraf tesislerinin 

kurulması ve belediye atıklarının 

%100’ünün bu tesislerde bertaraf edilmesi 

Ambalaj Atığı Yönetim Planlarının 

tamamlanması 

AB ile uyumlu Entegre Atık Yönetimi 

anlayışı ile Katı Atık Ana Planı 

(KAAP/2010) kapsamında öngörülen geri 

kazanım tesislerinin kurulması 

2023 yılına kadar vahşi depolama 

sahalarının %100’ünün kapatılması 

 

TARIM 

AMAÇLAR HEDEFLER 

Tarım sektörünün yutak 

kapasitesini arttırmak 

Toprakta tutulan karbon stok miktarını 

belirlemek ve arttırmak 

Toprak üstü ve toprak altı biyokütleyi 

belirlemek ve arttırmak 

Tarım sektöründen kaynaklanan 

sera gazı emisyonlarını 

sınırlandırma 

Tarım sektöründen kaynaklanan sera gazı 

emisyon sınırlandırma potansiyelini 

belirlemek  

Bitkisel ve hayvansal üretimden 

kaynaklanan sera gazı emisyonlarının artış 

hızını azaltmak 

Tarım sektöründe bilgi 

altyapısını ve kapasiteyi 

geliştirmek 

İklim değişikliği ile mücadele ve iklim 

değişikliğine uyumda tarım sektörünün 

ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi altyapısını 

oluşturmak 
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ARAZİ KULLANIMI VE ORMANCILIK 

AMAÇLAR HEDEFLER 

Orman alanlarında tutulan 

karbon miktarını artırmak 

 

Orman alanlarında tutulan karbon 

miktarını 2020 yılına kadar 2007 yılı 

değerlerine göre %15 artırmak (2007’de 

14.500 Gg, 2020’de 16.700 Gg) 

Ormansızlaşmayı ve orman 

zararlarını azaltmak 

Ormansızlaşma ve orman zararlarını 2020 

yılına kadar 2007 yılı değerlerine göre 

%20 azaltmak 

Orman, mera, tarım ve yerleşim 

gibi arazi kullanımları ve 

değişimlerinin iklim değişikliğini 

olumsuz yönde etkilemesini 

sınırlandırmak 

Tarımsal ormancılık faaliyetleri sayesinde 

tutulan karbon miktarını 2020 yılına kadar 

2007 yılı değerinin %10 üzerine çıkarmak  

 

SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

AMAÇLAR HEDEFLER 

İklim değişikliğinin etkilerine 

uyum yaklaşımının su 

kaynaklarının yönetimi 

politikalarına entegre edilmesi  

İklim değişikliğine uyum konusunun 

mevcut strateji, plan ve mevzuata 

entegrasyonunun sağlanması 

Su kaynakları yönetiminde iklim 

değişikliğine uyum konusunda 

kapasitenin, kurumlar arası 

işbirliği ve eşgüdümün 

güçlendirilmesi 

Su kaynaklarının yönetiminde yetkili ve 

ilgili olan kurum ve kuruluşların kurumsal 

kapasitelerinin arttırılması 

Finansman politikalarının ve 

uygulamaların geliştirilmesi 

Su kaynaklarının yönetiminde 

iklim değişikliği etkilerine 

uyumun sağlanması için Ar - Ge 

ve bilimsel çalışmaların 

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

İklim değişikliğinin etkilerinin izlenmesi 

için mevcut sistemlerin güçlendirilmesi ve 

yeni sistemlerin oluşturulması  

Su kaynakları ve kıyı yönetiminin iklim 

değişikliğinden etkilenebilirliklerinin 

belirlenmesi, uyum seçeneklerinin 

geliştirilmesi, izleme sonuçlarına göre 

periyodik revizyonların yapılması 

İklim değişikliğine uyum için su 

havzalarında su kaynaklarının 

bütüncül yönetimi 

Su kaynaklarının havza temelinde 

geliştirilmesine yönelik çalışmaların, 

bütüncül bir yaklaşımla ve değişen tüketim 

taleplerini karşılamakta esneklik sağlayan 

bir şekilde planlanması  

Kentlerin su yönetiminin iklim 

değişikliğine uyum bakış açısı ile ele 

alınması 
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Yenilenebilir enerji 

kaynaklarının iklim değişikliğinin 

etkileri ve iklim değişikliğine 

direnci artırıcı ekosistem 

hizmetlerinin sürdürülebilirliği 

dikkate alınarak planlanması 

Hidrolik ve jeotermal enerji kaynaklarının 

iklim değişikliğine uyum bakış açısıyla 

planlanması 

 

TARIM SEKTÖRÜ VE GIDA GÜVENCESİ 

AMAÇLAR HEDEFLER 

İklim değişikliğinin etkilerine 

uyum yaklaşımının tarım sektörü 

ve gıda güvencesi politikalarına 

entegre edilmesi 

Mevcut strateji ve eylem planları ile yasal 

düzenlemelerin iklim değişikliğine uyum 

bakımından gözden geçirilmesi 

Kurumlar arasında imzalanmış olan 

protokollerin iklim değişikliğine uyum 

bakış açısıyla gözden geçirilmesi 

Tarımda iklim değişikliği 

etkilerinin belirlenmesi ve iklim 

değişikliğine uyumun sağlanması 

için Ar-Ge çalışmalarının ve 

bilimsel çalışmaların 

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

Ürün, toprak ve suyun etkin yönetimine 

ilişkin Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi 

ve yaygınlaştırılması  

Ar-Ge ve bilimsel çalışma yapan 

kuruluşların kapasitelerinin ve sayılarının 

arttırılması 

Toprak ve Arazi Veri Tabanı ile Arazi 

Bilgilendirme Sistemi’nin, iklim 

değişikliğinin etkileri dikkate alınarak 

oluşturulması 

Tarımsal kuraklıklar için afet analizinin 

yapılması ve izlenmesi 

İklim değişikliğinin tarım sektöründeki 

sosyo-ekonomik etkilerinin belirlenmesi 

Tarımsal su kullanımının 

sürdürülebilir bir şekilde 

planlaması  

Tarımda su yönetiminin etkinleştirilmesi 

Toprak ve tarımsal 

biyoçeşitliliğin iklim 

değişikliğinin etkilerine karşı 

korunması 

Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

verimliliğinin iklim değişikliği etkilerine 

karşı korunması  

İklim değişikliğinin etkilerine uyum için 

tarımsal biyolojik çeşitlilik ve kaynakların 

korunması 

İklim değişikliğine uyum çalışmalarında 

tarımsal verimliliğin artırılması amacıyla 

arazi toplulaştırması çalışmalarının 

tamamlanması 

 



 

22 

Tarımda uyum seçenekleri 

konusunda Türkiye’de kurumsal 

kapasite ve kurumlar arası 

işbirliğinin geliştirilmesi 

GTHB ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 

iklim değişikliği ile mücadele ve uyum 

konularında kapasitelerinin geliştirilmesi 

ve kurumlar arası işbirliğinin 

güçlendirilmesi 

Tarım sektörüne iklim değişikliğinin 

etkileri ve uyum yaklaşımları konusunda 

sivil toplumun bilinçlendirilmesi 

 

EKOSİSTEM HİZMETLERİ, BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE 

ORMANCILIK 

AMAÇLAR HEDEFLER 

İklim değişikliğine uyum 

yaklaşımının ekosistem 

hizmetleri, biyolojik çeşitlilik ve 

ormancılık politikalarına entegre 

edilmesi 

Mevcut stratejilerin iklim değişikliği 

etkilerine uyum için gözden geçirilmesi 

İklim değişikliğinin biyolojik 

çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri 

üzerindeki etkilerinin 

belirlenmesi ve izlenmesi 

İklim değişikliğinin orman alanlarındaki 

türler üzerine etkilerinin tespiti ve 

izlenmesi 

Orman alanlarında iklim değişikliğinin 

etkilerinden kaynaklanan arazi kullanım 

değişiminin tespit edilmesi 

Orman ekosistemlerinin sağlığının 

izlenmesi 

Korunan alanlarda iklim değişikliğinin 

etkilerini belirleme ve izlemeye yönelik 

Ar-Ge çalışmalarının yapılması 

Orman köylülerinin sosyo-ekonomik 

kalkınmasında iklim uyum faaliyetlerinin 

dikkate alınması ve bu yolla kırsal 

kalkınmaya destek olunması 

Dağ, step, iç su, deniz kıyı 

ekosistemlerinde ve sağladıkları ekosistem 

hizmetlerinde iklim değişikliği etkilerinin 

belirlenmesi, izlenmesi, iklim değişikliğine 

uyuma yönelik önlemlerin geliştirilmesi 

Deniz ve kıyı alanları yönetimi çerçevesine 

iklim değişikliğine uyumun entegre 

edilmesi 

Ormanların yangınlara karşı korunması 
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DOĞAL AFET RİSK YÖNETİM 

AMAÇLAR HEDEFLER 

İklim değişikliğine bağlı doğal 

afetlerin yönetimi için tehdit ve 

risklerin belirlenmesi 

İklim değişikliğine bağlı sel, taşkın, çığ, 

heyelan vb. doğal afet risklerinin tespit 

edilmesi  

İklim değişikliğine bağlı doğal afetlerle 

ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi ve 

uygulama esaslarının belirlenmesi 

İklim değişikliğine bağlı doğal 

afetlere müdahale 

mekanizmalarının 

güçlendirilmesi 

İklim değişikliğine bağlı doğal afetlere 

müdahalede taşra teşkilat kapasitelerinin 

güçlendirilmesi ve tatbikat yapabilme 

düzeyine eriştirilmesi 

İklim değişikliğinin yaratabileceği afet 

riskleriyle mücadelede toplum temelli afet 

yönetiminin oluşturulması 

İklim değişikliğinin yaratabileceği afet ve 

risk etkileri konusunda toplumsal bilinci 

ve katılımı yükseltecek eğitim 

çalışmalarının sürdürülmesi 

 

İNSAN SAĞLIĞI 

AMAÇLAR HEDEFLER 

İklim değişikliğinin insan sağlığı 

üzerinde mevcut ve gelecekteki 

etkilerinin ve risklerin 

belirlenmesi 

Aşırı hava olaylarının insan sağlığı üzerine 

etkilerinin araştırılması 

İklim değişikliği, bulaşıcı hastalıklar ve 

sağlık riskleri arasındaki bağın 

araştırılması, izlenmesi ve olası önlemlerin 

belirlenmesi temini  

Ulusal sağlık sisteminde iklim 

değişikliği kaynaklı riskler ile 

mücadele kapasitesinin 

geliştirilmesi 

Riskli bölgelerde acil müdahale eylem 

planlarının oluşturulması ve gerekli 

altyapının 

İklim değişikliğine bağlı sağlık risklerine 

karşı sağlık sektörü kuruluşlarının 

kapasitelerinin güçlendirilmesi 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM BAĞLAMINDA SEKTÖRLER ARASI 

ORTAK KONULAR 

AMAÇLAR HEDEFLER 

Yatay kesen konularda iklim 

değişikliği etkilerine uyumun 

sağlanması 

İklim değişikliğine uyumun ulusal 

kalkınma plan, program ve politikalarına 

entegre edilmesi 

Karar verme süreçlerini destekleyici bilgi, 

izleme ve değerlendirme sistem ve 

araçlarının geliştirilmesi ve uygulamaya 

konulması 

İklim Değişikliği Ulusal Stratejisi’nin 

ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte 

uygulamaya geçmesi için gerekli finansal 

düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve 

uygulamaya konulması 

İklim değişikliği ile mücadele ve uyum 

kapasitesinin geliştirilmesi için eğitim, 

bilinçlendirme, bilgilendirme ve 

kamuoyunda farkındalık artırma 

faaliyetlerinin düzenlenmesi 

İklim değişikliğine uyum konusunda Ar-

Ge kapasitesinin geliştirilmesi 

 

2.7. Uyum 

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalara genel 

anlamda uyum çalışmaları denir. Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi 

ve Eylem Planı’nda yer alan tanıma göre iklim değişikliğinin etkilerine uyum 

sağlama; insanların geçim kaynaklarının, ekonomilerin ve doğal sistemlerin 

iklimden kaynaklanan değişikliklerden daha az olumsuz etkilenmelerini, bazı 

durumlarda da uyumdan fayda sağlanmasını amaçlamaktadır. Başka bir deyişle 

iklim değişikliğine uyum; iklim olaylarının (risklerinin) etkileriyle mücadele etmek, 

fayda sağlamak ve etkileri yönetebilmek için stratejilerin güçlendirilmesi, 

geliştirilmesi ve uygulanması sürecidir (IPCC,2007).   

Uyum faaliyetlerinin iklim değişikliğinin etkilerini azaltma konusunda, olumlu veya 

olumsuz etkileri olabilir. İklim değişikliğine uyum faaliyetlerinin etkilenebilirliği 

azaltma konusunda başarı sağlayamaması ve hatta bu etkileri artması durumunda 

uluslararası literatürde “maladaptation” (yan etkileri olan uyum) adı verilen bir 

durum ortaya çıkmaktadır (BMİDÇS, 2007). İklim değişikliğine uyum konusuna 

Bölüm 9’da detaylı şekilde yer verilmiştir.  
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2.8. Etkilenebilirlik  

Bir sistemin maruz kaldığı ve başa çıkamadığı olumsuz yönde iklim değişikliği 

etkilerinin gözlenme düzeyidir ki; buna iklim değişkenliği ve ekstrem hava koşulları 

da dahil edilmektedir. Etkilenebilirlik; sistemin karakteri, büyüklüğü, iklim 

değişikliği hızı ve değişimi ile sistemin maruz kaldığı duruma karşı duyarlılığı ve 

uyum kapasitesinin bir fonksiyonudur (IPPC 2007, 2013). Etkilenebilirlik konusu 

Bölüm 8’ de detaylı olarak ele alınmıştır. 

2.9. Senaryolar 

Senaryo, geleceğin hayali olarak canlandırılması veya alternatif gelecek durumların 

tasvir edilmesidir. Buna rağmen senaryo, tahmin ile karıştırılmaktadır. Senaryo 

geleceğin tahmini değil, olması muhtemel alternatif durumların ortaya konmasıdır. 

Senaryolar, iklim gibi yüksek belirsizliğe sahip karmaşık sistemlerin gelecekteki 

muhtemel gelişiminin anlaşılması ve değerlendirilmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır (MGM, 2017). 

Sera gazı salım senaryoları, Hükümetlerarası İklim Değişimi Paneli (IPCC) 

tarafından 2000 yılında hazırlanmıştır. Bu senaryolarda, gelecek için sera gazı 

emisyonları hesaplanırken, değişik demografik gelişme, sosyo-ekonomik gelişme ve 

teknolojik değişme projeksiyonları kullanılmıştır.  

IPCC 4. Değerlendirme Raporu’nun yayınlanmasının ardından, 2007 yılında 

Hollanda’da gerçekleştirilen IPCC Uzmanlar Toplantısı’nda, 5. Değerlendirme 

Raporu’nda kullanılacak senaryolar ile ilgili güncellemeler yapılmış ve senaryoların 

ana hatları belirlenmiştir. Yeni konsantrasyon senaryoları Temsili Konsantrasyon 

Rotaları (RCP) olarak adlandırılmaktadır. Aynı toplantıda belirlenen özellikler 

bakımından literatür taranmış ve radyatif zorlama seviyeleri ve rotaları için 4 RCP 

tipi tanımlanmıştır. 

Bu dört senaryo 2100 yılında ne kadar sera gazının salınacağını göz önüne alarak 

gelecek iklimi açıklar. Söz konusu dört RCP senaryosu 2100 yılında sanayi devrimi 

öncesine göre radyatif zorlanmanın olası değerlerini göz önüne alan +2,6, +4,5, +6,0 

ve + 8,5W/m2 referanslı RCP2.6, RCP4.5, RCP6 ve RCP8.5’dan oluşur. Bu 

senaryolar aynı zamanda, IPCC’nin 5. Değerlendirme Raporu için adapte edilen dört 

adet sera gazı konsantrasyon rotasıdır. RCP ile ilgili veri tipleri ve senaryoların 

çözünürlükleri ile ilgili bilgileri Tablo 3 ile verilmiştir. 
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Tablo 3. RCP Veri Tipleri ve Çözünürlükleri (Vuuren vd., 2010) 

Sera Gazı Emisyonları Çözünürlük (Sektör) Çözünürlük (Coğrafi) 

CO2 Enerji/sanayi Küresel – 5 bölge 

CH4 12 sektör 0.5 x 0.5 gridlerde 

N2O,HFC,PFC,CFS,SF6 Toplam Küresel ve 5 bölge 

Aerosol Emisyonları ve Aktif Kimyasal Gazlar 

SO2, BC, OC, CO, NO2, 

VOC, NH3 
12 sektör 0.5 x0.5 gridlerde 

VOC emisyonları  0.5 x0.5 gridlerde 

Sera gazı 

konsantrasyonları 

(CO2,CH4, N2O, HFCs, 

PFCs, CFCs, SF6) 

 küresel 

Aktif Gazlar 

O3, aeorosoller, N 

birikmesi, S birikmesi 
 0.5 x0.5 gridlerde 

Arazi kullanımı Ekili alanlar 0.5 x0.5 gridlerde 

 

RCP8.5, RCP6 ve RCP 4.5 senaryoları 2100 yılında ulaşılacak radyatif zorlamayı 

ifade etmektedir. RCP2.6 senaryosu ise 2100 yılında öncesinde 3 W/m2’lik ve 2100 

yılında ise 2,6 W/m2’lik bir radyatif zorlamayı ifade etmektedir. Tablo 4’te RCP 

tipleri ve temel özellikleri yer almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

Tablo 4. RCP Tipleri Ve Temel Özellikleri 
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Şekil 6. 1900 Yılından 2150 Yılına Kadar Radyatif Zorlamanın Değişimi (IPCC, 

2013) 

2.10. İklim Modelleri 

İklim modelleri, mevsimselden on yıllık zaman ölçeklerinde iklim öngörüleri ile 

önümüzdeki yüzyıl boyunca ve ötesinde gelecek iklim projeksiyonları yapmak ve 

çeşitli zorlamalara iklim sisteminin yanıtını araştırmak için kullanılabilir birincil 

araçlardır (IPCC, 2013; Demircan vd., 2014). 

İklim modelleri, isminden de anlaşılacağı üzere uzun dönemli hava olaylarının 

ortalamasını modellerler; yani hava tahmini modellerinden farklı olarak yakın 

zamanlı hava olayları yerine uzun dönemli eğilimleri ortaya koyarlar. 

Dünyada çok sayıda bilim merkezi tarafından farklı iklim modelleri yazılmakta ve 

koşturulmaktadır. Bahsekonu modeller çok basit olarak hazırlanabileceği gibi, çok 

karmaşık da olabilir.  

Başlangıçta enerji dengesi ve radyatif transferin matematik modelleri yardımıyla 

basit analog modeller gibi kavramsal modeller ile ortaya çıkan iklim modelleri, 

1990’lı yıllardan itibaren başlayarak tüm iklim sisteminin giderek daha kapsamlı bir 

şekilde içerildiği birleşik model anlayışına doğru geliştirilmektedirler. Birleştirilmiş 

Model Karşılaştırma Projesi Faz Beş (CMIP5) kapsamında halen uygulamada olan 

20’nin üzerinde küresel model bulunmaktadır. 
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Tablo 5, Birleştirilmiş Model Karşılaştırma Projesi Faz Beş (CMIP5) kapsamında 

yer alan modellerin listesini vermektedir. Modellerin geliştirildiği merkezler ve 

ülkeleri bu tabloda yer almaktadır. 

Tablo 5. CMIP5 kapsamında yer alan modeller listesi 

Model Adı  Merkez  Şehir  Ülke  

BCC-CSM  BCC  Beijing  Çin  

CanAM4,CanCM4,CanESM2  CCCma  Victoria  Kanada  

CMCC-CESM, CMCC-CM, 

CMCC-CMS  

CMCC  Lecce İtalya  

CNRM-CM5 CNRM-

CERFACS  

CNRM 

Toulouse  

Fransa  

CFSv2-2011  COLA-NCEP  NOAA  ABD  

ACCESS1.0, ACCESS1.3  CSIRO-BOM  Melbourne  Avustralya  

CSIRO-Mk3.6.0  CSIRO-QCCCE  Melbourne  ABD  

EC-EARTH  EC-EARTH  Avrupa  Avrupa  

FIO-ESM  FIO  Beijing  Çin  

BNU-ESM  GCESS  Beijing  Çin  

INM-CM4  INM  Moskova  Rusya  

IPSL-CM5A-LR IPSL  Paris  Fransa  

LASG-CESS, LASG-IAP  FGOALSg2,  Tsinghua  Çin  

MIROC-ESM  MIROC  Tokyo  Japonya  

HadCM3 - HadGEM2-ES MOHC  Exeter  İngiltere  

MPI-ESM-LR MPI-M  Hamburg  Almanya  

GISS-E2-H   NASA-GISS  New York  ABD  

NASA GMAO  GEOS-5  New York  ABD  

NorESM1-M  NCC  Bergen  Norveç  

HadGEM2-AO  NIMR/KMA  Seoul  Kore  

GFDL-CM2.1 NOAA-GFDL  Princeton  ABD  

CESM1(BGC) NSF-DOE-

NCAR  

Boulder  ABD  

 

Gelecek iklim projeksiyonlarında, çok sayıda küresel iklim modeli arasından biri ya 

da bir kaçı seçilebilir. Bazı genel sirkülasyon modelleri bölgeye bağlı olarak 

diğerlerine göre bölgenin iklimini daha iyi yansıtabilir. Bu seçim, iş miktarını 

azaltmak ve küresel iklim modellerinin gelecek senaryoları ile ilgili iyi bir uzlaşma 

oluşturması bakımından yapılır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü tarafından ülkemiz için CMIP5 arşivinden seçilmiş dört küresel 

modelin çıktılarıyla ile bir bölgesel iklim modeli çalıştırılmıştır. Bu modeller 

HadGEM2-ES (Hadley Center Global Environment Model), MPI-ESM-MR (Max 

Planck Institute – Earth System Model) ve CNRM-CM5.1 (Centre National de 

Recherches Météorologiques-Model Version5.1)  ve GFDL-ESM2M ’dir.  
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HadGEM2-ES Hadley Center Global Environment Model, İngiltere Meteoroloji 

Ofisi MOHC Enstitüsü tarafından geliştirilen ikinci nesil iklim tahmin modelidir. 

HadGEM2, yer sistem modelin çalışmasının içerdiği süreçler: Troposfer, arazi 

yüzey&hidroloji, aerosols, okyanus & deniz-buz, karasal karbon döngüsü, okyanus 

biyojeokimyası, kimyadır. 

MPI-ESM-MR yer sistem modeli Max Planck Enstitüsü’nün geliştirdiği MPI-ESM 

Yer Sistem Modeli okyanus, atmosfer ve yüzey modellerini kuple eden bir 

modelidir. Max Planck Enstitüsü dünya çapında atmosfer ve okyanus modellemesi 

yapan lider kurumlardan biridir. Alt yapısı ve mevcut bilim adamları ile dünyada 

iklim araştırma çalışmalarına önderlik eden bir kurumdur. 

CNRM-CM5 modeli (Fransa) iklim simülasyonlarını koşmak üzere tasarlanmış bir 

yer sistem modelidir. Bu model CNRM-GAME (Centre National de Recherches 

Météorologiques-Groupe d’études de l’Atmosphére Météorologique) ve Cerfacs 

(Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée) tarafından CMIP5’e katkı 

yapmak üzere geliştirilmiştir. CNRM-CM5 modeli kış mevsiminde Avrupa üzerinde 

genel olarak soğuk yanlılık ortaya koymuştur (Cattiaux, Douville ve Peings 2013). 

Türkiye’nin güneyinde Toros dağlarının yer aldığı bölgelerde bu değerin -3oC’yi 

aştığı bulunmuştur. 

GFDL modeli, Jeofiziksel Akışkanlar Dinamiği Laboratuvarı'nda (Geophysical 

Fluid Dynamics Laboratory)  dinamik, sayısal modeller ve bilgisayar simülasyonları 

geliştirilerek oluşturulmuş iklim modelleridir. Bu modeller, dünyanın iklimini 

kontrol eden fiziksel ve biyojeokimyasal süreçleri anlamak için temel araçlar haline 

gelmiştir. GFDL, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)'nin her 

değerlendirmesinde, ilk raporlarının yayınlandığı 1990'dan beri merkezi bir rol 

oynamıştır. 2013'te yayınlanan rapor’da (AR5), 14 GFDL bilim adamı, koordinatör 

başyazarları, başyazar ve katkı veren yazarlar olarak görev almıştır. 

Bölgesel İklim Modeli: Küresel iklim modellerinin tamamlayıcısı olan bölgesel 

iklim modelleri, dünyanın pek çok bölgesi için kullanılmaktadır. Bu modeller, 

küresel iklim analizlerine veya simülasyonlarına daha fazla bilgi ekleyerek ayrıntılı 

iklim süreçlerini ortaya koyarlar. Küresel ve bölgesel iklim modelleri arasındaki 

ilişki, küresel ve bölgesel hava tahmin modelleri arasındaki ilişkiye çok 

benzemektedir. Son 20 yılda, bölgesel iklim modelleri üzerinde yapılan 

araştırmalarda önemli ilerlemeler elde edilmiş, çözünürlüğün artması, modellerin 

daha uzun sürülebilmesini de olanaklı hale getirmiştir (Rajib ve Rahman 2012). Bir 

bölgesel model genellikle yer kürenin belirli bir alanını daha yüksek çözünürlükte 

içine alır. Böylece yüksek çözünürlüklü sınırlı alan bölgesel iklim modeli ile ülke 

ölçeğinde projeksiyonlar üretilebilir. “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi 
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Projesi” kapsamında ICTP (International Centre for Theorotical Physics) tarafından 

geliştirilmesi halen sürdürülen bölgesel iklim modeli RegCM4.3 kullanılmıştır.  

ICTP Regional Climate Model bir sınırlı alan modelidir. Bu tür modeller sınırlı 

alanlar üzerinde zaman bağımlı büyük ölçekli meteorolojik alanlar ile sürülürler. Bu 

alanlar ya gözlemlerin analizinden ya da küresel model simülasyonlardan sağlanır. 

RegCM modelinin etki alanının içerisindeki çözüm, iç model zorlaması ve yanal 

sınır zorlaması arasındaki dinamik dengenin sonucunda geçekleşir (Anthes ve diğ. 

1989, Seth ve Giorgi 1998). Model hidrostatik, sıkıştırılabilir ve arazi takip eden σ-

koordinat sistemine yer verir. NCAR/PSU’nun mezo ölçek meteorolojik modeli olan 

MM5’ın hidrostatik dinamik çekirdeğine dayanır. Başlangıçta NCAR Atmosferik 

Araştırmalar Ulusal Merkezi’nde geliştirilen RegCM bölgesel iklim modeli (Giorgi; 

diğ. 1993a, Giorgi ve diğ. 1993b) daha sonra ICTP ESP Yer Sistem Fiziği 

bölümünde oluşturulmuştur. Modelin ilk versiyonu RegCM1, 1989 yılında 

geliştirilmiş olup o zamandan beri üzerinde önemli güncellemeler yapılmıştır. 

RegCM2, RegCM2,5, RegCM3 sürümlerinin ardından 2010 yılında RegCM4 

üretilmiştir. Modelin, son sürümü olan RegCM4-ESP tarafından desteklenmektedir. 

Bu sürüm kod yapısında değişiklikler ve bazı yeni fiziksel parametrizasyonların 

eklendiği işlemciler içerir. Arazinin düz olduğu bölgelerde iklim modellerinin 

çözünürlüğü çok sorun yaratmaz, ancak Türkiye gibi karmaşık topoğrafyanın hâkim 

olduğu bölgelerde çözünürlük son derece önem kazanır. 
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3. İKLİM SİSTEMİNDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER 

Endüstriyel üretimin yaygınlaşmasıyla beraber atmosferdeki sera gazlarının 

miktarındaki artış öncelikle ortalama sıcaklığın artmasına; bununla ilişkili olarak da 

Dünya’nın iklim sisteminde değişikliklere yol açmıştır.  Küresel ortalama sıcaklık 

1900 yılından beri 0.89°C artmıştır. Sıcaklık artış miktarının yanısıra artışın ivmesi 

de artmaktadır. 1880’den 1970’e kadar küresel ortalama sıcaklık her on yılda 

yaklaşık 0.003°C artmıştır. 1975’ten beri artışın ortalaması ise her on yılda yaklaşık 

0.20°C olmuştur (Earthobservatory, 2018). 

Peki, bahsi geçen 1-2°C’lik artışlar neden önemlidir? Hava sıcaklığı zaten sürekli 

olarak değişkenlik gösteren bir parametredir. Gündüz ile gece arasında, mevsimler 

arasında onlarca derecelik sıcaklık farklılıklarına aşinayken, bu derece küçük farklar 

neden gündemdedir? 

Küresel ortalama sıcaklık ölçümleri gezegenimizin tüm yüzeyindeki ortalama 

sıcaklığı ifade etmektedir. Kısa periyotlardaki ve bölgesel sıcaklık farkları bilinen 

döngüsel olaylara (gece-gündüz ve mevsimler) ya da rüzgar/yağış olaylarına bağlı 

olarak gerçekleşir. Küresel ortalama sıcaklık ise Dünya’nın Güneş’ten ne kadar 

enerjiyi absorbe edip ne kadarını yansıttığıyla ilişkilidir ve çok küçük miktarlarda 

değişir. Dolayısıyla 1°C’lik sıcaklık değişikliği gezegenimizin çok büyük 

miktarlarda ısı enerjisi depoladığının göstergesidir. Geçmişte 1-2 derecelik sıcaklık 

azalması küçük çaplı buzul çağlarının yaşanmasına neden olmuştur.   

Sıcaklık artışı diğer sistemlerde de ardışık etkilere yol açmıştır. Buzulların erimesi 

nedeniyle küresel ortalama deniz seviyesi yükselmiş, okyanusların asit oranlarında 

artış görülmüştür. Kuraklık, taşkınlar, şiddetli kasırgalar gibi aşırı hava olaylarının 

sıklığı ve etkisinde artışlar kaydedilmiştir.  

İklim değişikliğinin ve sonuçlarının gözlemlenmesine ilişkin en yetkin kurum olan 

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) ilk olarak 

1988’de gerçekleşmiştir. Çok sayıda bilim insanı bu panelin ürünü olan yayınlara 

katkı sunarlar ve IPCC düzenli aralıklarla geniş kapsamlı raporlar yayınlar.  

IPCC’nin son raporuna (5. Değerlendirme Raporu) göre, küresel iklimdeki ısınma 

kesindir ve 1950’li yıllardan beri iklimde gözlenen değişikliklerin çoğu on yıllardan 

bin yıllık bir zaman dönemine kadar daha önce hiç görülmemiş düzeydedir (Şekil 7).  
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Şekil 7. Sıcaklık Anomalileri (IPCC 2014) 

Bu dönemde, atmosfer ve okyanuslar ısınmış, kar ve buz tutarları azalmış, ortalama 

deniz düzeyi yükselmiş ve sera gazlarının atmosferdeki birikimleri artmıştır. 
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3.1. Atmosfer 

Troposfer (atmosferin yaşamın ve hava olaylarının oluştuğu en alt katmanı), küresel 

olarak 20. yüzyılın ortalarından beri kesin olarak (%99-100 olasılıkla) ısınmıştır.  

Isınmanın nedeni olan atmosferik sera gazlarının konsantrasyonu ise sanayi öncesi 

dönemlerin çok üstünde değerlerde seyretmektedir. Son 650.000 yıl içerisinde en 

fazla 289 ppm olarak kaydedilen CO2 konsantrasyonu, 2005 yılında 379 ppm’e; 

2019 yılında ise 412 ppm’e ulaşmıştır. 

2013 yılında yayınlanan IPCC’nin 5. Değerlendirme Raporu’nda yer aldığı üzere 

geçen 30 yılın her 10 yılı, yeryüzünde 1850’den beri kaydedilen küresel sıcaklık 

verileri için hesaplanan tüm on yıllık dönemlerden ardışık bir biçimde daha sıcak 

olmuştur. 

Doğal iklim arşivleri ve ölçüm sonuçları, 1983-2012 döneminin Kuzey 

Yarımküre’de son 1400 yılın en sıcak 30 yıllık dönemi olduğunu göstermektedir. 

Küresel ortalama birleşik kara ve okyanus yüzey sıcaklığı verileri, 1880-2012 

döneminde 0,85°C’ lik [0,65-1,06°C güven aralığında] bir doğrusal ısınma eğilimi 

göstermiştir. Var olan en uzun tek veri setine dayanarak hesaplanan, 1850-1900 

dönemi ve 2003-2012 dönemleri arasındaki toplam ısınma ise 0,78 [0,72-0,85]°C’ 

dir.  

Küresel ortalama yüzey (kara ve okyanus) sıcaklığı verileri, bölgesel eğilimlerin 

yeterli düzeyde hesaplanabildiği en uzun dönem olan 1901-2012 döneminde, 

0,89°C’ lik [0,69-1,08°C güven aralığında] doğrusal bir artış göstermiştir. Bu dönem 

boyunca hemen hemen tüm yerküre yüzeyi ısınmıştır. 

Son güncel çalışmalara göre ise 2016 yılında 1880’li yıllara göre küresel ısınma 

0,99°C’dır. Son 136 yılın en sıcak 17 yılının 16’sı, 1998 yılı hariç olmak üzere 2001 

yılından bu yana gerçekleşmiştir (NASA, 2017). 
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Şekil 8. Değişmekte Olan Küresel İklimin Çoklu Gözlenen Göstergeleri 

(IPCC 2014) 

(a) Kuzey Yarımküre ilkbahar kar örtüsünün kapladığı alandaki,  

(b) Küresel ortalama üst okyanus ısı içeriğindeki,  

(c) Arktik deniz buzunun yayılış alanındaki ve  

(d) Küresel ortalama deniz düzeyinde gözlenen uzun süreli eğilimler ve yıllar arası 

değişimleri 

göstermektedir.

 
 

Şekil 9. Yıllık Yağışlarda Gözlenen Eğilimlerin Coğrafi Dağılışı (IPCC 2014) 

Birçok ekstrem hava ve iklim olaylarında 1950’den beri değişiklikler olduğu 

gözlenmiştir. Küresel ölçekte soğuk gün ve gecelerin sayıları azalmış, sıcak gün ve 

Eğilim (mm/yıl/on yıl) 
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gecelerin sayısı artmıştır. Avrupa, Asya ve Avustralya’nın geniş bölgelerinde sıcak 

hava dalgalarının sıklığı artmıştır. Kuvvetli yağış olaylarının sayısının artış 

gösterdiği kara bölgeleri, kuvvetli yağışların azaldığı karalardan olasılıkla daha 

fazladır. Kuvvetli yağış olaylarının sıklığı ya da şiddeti Kuzey Amerika ve 

Avrupa’da artmıştır (IPCC’ye göre Türkeş M. vd, 2013). 

1970’lerden beri özellikle tropik ve yarı tropik alanlar başta olmak üzere 

kuraklıkların şiddeti ve süresinde artış tespit edilmiştir. Yağışlardaki azalma ve 

sıcaklık artışlarıyla ilişkili kurumanın artışı; deniz yüzey sıcaklığındaki ve 

rüzgârlardaki değişikliklere, karla kaplı alanların ve kar yoğunluğunun azalmasına 

da neden olmuştur.   

Özetle, iklim değişikliği neticesinde karasal ve deniz yüzeyi sıcaklıkları yanısıra 

kutup bölgelerinde de sıcaklıklar artmıştır. Yağışlarda ise bölgesel olarak önemli 

farklılıklar görülmesine rağmen yağış rejimleri aşırı hava olaylarının daha da 

derinleştiği şekilde değişmiş, sıcak hava dalgaları ve tropik siklonlarda da artış tespit 

edilmiştir.  

3.2. Okyanuslar 

Okyanuslar dünyanın iklim sisteminin temel parçalarındandır. Atmosferde görülen 

fiziksel ve kimyasal değişimler okyanusları da doğrudan veya dolaylı olarak 

etkilemektedir. Hava sıcaklığı artışının yanısıra atmosferdeki CO2 

konsantrasyonundaki artış; okyanuslardaki CO2 emilimini arttırmakta; bu da 

okyanusların asitliğinin artmasına (pH’ının düşmesine) neden olmaktadır. Bu durum 

ise okyanuslarda bir dizi etkileşime sebep olmaktadır.  

Küresel okyanuslardaki ısınma, iklim sisteminde biriken enerjideki artışı 

denetlemektedir. Bu kapsamda, 1971-2010 döneminde okyanuslarda biriken 

enerjinin %90’dan fazlası okyanuslardaki ısınmayla bağlantılıdır. İklim sistemindeki 

net enerji artışının %60’tan fazlası, 1971-2010 arasında üst okyanusta (0-700 m 

arası) ve net enerji artışının yaklaşık %30’u alt okyanusta (700 m’nin altı) 

birikmiştir.  

Bahse konu enerji artışı neticesinde deniz yüzeyi sıcaklığı 20. yüzyılda artmış ve 

yükselmeye devam etmektedir. 1901'den 2015'e kadar sıcaklık, on yıl boyunca 

ortalama 0,07°C hızında yükselmiştir. Okyanusların ısınması ise bölgesel farklılıklar 

göstermekle birlikte küresel ölçekte, yüzeye yakın bölümde en büyüktür ve üst 75 

m’lik katman 1971-2010 döneminde her 10 yılda 0,11 [0,09- 0,13] °C ısınmıştır. 

Daha önce de belirtildiği gibi deniz yüzey sıcaklığındaki değişiklikler bölgesel 

olarak değişir. Dünyanın okyanuslarının büyük bölümünde sıcaklık artışı 
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görülürken, Kuzey Atlantik'in bazı kısımları gibi soğumuş birkaç bölge 

bulunmaktadır (Türkeş M. vd, 2013). 

Okyanus asitliği pH düzeyindeki azalmayla ölçülür. Okyanus yüzey suyunun pH’ı, 

sanayi döneminin başlangıcından beri 0,1 azalmıştır. Okyanuslar atmosfere salınan 

insan kaynaklı karbonun yaklaşık %30’unu emerek asitlenmiştir.  

Deniz suyu sıcaklığının artması, tropikal siklonların ve tayfunların şiddetinin 

artmasına neden olmaktır.  

Okyanusların CO2 ve ısı tutuculuğu (absorbasyon özelliği) özelliklerinden dolayı 

deniz canlıları da zarar görmektedir. Deniz suyu sıcaklığının artması ile Pasifik ve 

Hint okyanusunda mercanlar beyazlamış ve toplu olarak ölmüşlerdir. Benzer şekilde 

1989–1990 yıllarında deniz suyu sıcaklığı 2°C artarak bölgedeki deniz suyu 

sıcaklığının yaklaşık olarak 30– 31 °C olmasına neden olmuştur, bu da mercanların 

ölümüne neden olmuştur. Mercanların azalması ile denizlerdeki biyoçeşitlilik ve 

küresel ısınmaya neden olan CO2 emilimi azalmıştır. 

3.3. Buz küre 

Grönland ve Antarktika buz kalkanları geçen 20 yıllık dönemde kütle kaybetmekte, 

buzullar (dağ vadi ve takke buzulları, vb.) neredeyse küresel ölçekte küçülmeyi 

sürdürmekte, Arktik deniz buzu ve Kuzey Yarımküre ilkbahar kar örtüsü alansal 

olarak azalmasını sürdürmektedir (Türkeş M. vd, 2013). 

Paleoklimatik bilgiler son 50 yılın geçtiğimiz 1300 yıla göre “normal dışı” 

değerlendirildiğini; kutup bölgelerinin bundan daha sıcak olduğu en yakın dönemin 

125.000 yıl önceyi gösterdiği; bu sıcak dönemdeki erimelerin ise deniz seviyesinde 

4-6 metreye varan miktarlarda artışa neden olduğunu bildirmektedir (IPCC,2013). 

3.4. Deniz Seviyesi 

Deniz seviyesinin yükselmesi öncelikle küresel ısınmayla ilgili iki faktörden 

kaynaklanır: Buzulların erimesinden kaynaklı sular ve sıcaklığın artması ile suyun 

genleşmesi. Küresel ortalama deniz düzeyi 1901-2015 döneminde 19,5 cm 

yükselmiştir ve bu miktar son 2.000 yılda ulaşılan en yüksek değerdir. 1961-2003 

yılları arasında deniz seviyesindeki yıllık ortalama artış 1.8 mm/yıl (1.3-2.3 

arasında) iken; 1993-2003 yılları arasında ise ortalama hız 3.1 mm/yıl (2.4-3.8 

arasında) olarak tespit edilmiştir. 

Şekil 10’da ise 1993'ten beri deniz seviyesindeki değişimi gösteren uydu gözlemleri 

grafiği yer almaktadır. Küresel ortalama deniz seviyesinde her yıl ortalama 3,4 
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mm’lik bir yükseliş görülmektedir. 1993-2017 döneminde deniz seviyesi yükselmesi 

84,8 mm’ye ulaşmıştır (NASA,2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10. 1993'ten Beri Deniz Seviyesindeki Değişimi Gösteren Uydu Gözlemleri 

Grafiği (NASA,2017) 

Son buzul arası dönemdeki (129.000-116.000 yıl önce) maksimum küresel ortalama 

deniz seviyesi, binlerce yıl boyunca, günümüzden en az 5 m daha yüksekti (çok 

yüksek güvenirlik) ve günümüzdeki düzeye göre 10 m’nin üzerine çıkmamıştı 

(yüksek güvenirlik) (Türkeş M. vd, 2013). 
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4. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN GELECEKTE BEKLENEN KÜRESEL 

VE BÖLGESEL ETKİLERİ  

İklim değişikliğinin gelecekte nasıl etkiler yaratacağı bilim insanlarınca uzun 

zamandır çalışılmakta, çeşitli sera gazı salım senaryolarına göre çok çeşitli modeller 

ile projeksiyon çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda iklim değişikliğinin 

beklenen etkilerinin eğiliminin genel olarak aynı yönde olduğu; sadece sınır 

aralıklarının değiştiği öngörülmektedir. Yani tüm modeller küresel ortalama sıcaklık 

artışında hemfikir iken, artışın miktarı hususu değişkenlik göstermektedir.  

Hemfikir olunan bir diğer husus ise mevcut etkilerin gelecekte de varolacağı hatta 

artacağıdır. IPCC raporlarına göre bu tespit giderek netleşmekte ve son yayınlanan 

raporda şöyle denilmektedir: İklim değişikliğinin pek çok özelliği, CO2 salımları 

durdurulsa bile yüzyıllarca sürecektir.  

Farklı sera gazı salım senaryolarına dayanarak çalıştırılan çeşitli iklim modellerinin 

projeksiyonlarına göre, özellikle Kuzey Afrika ve Akdeniz havzasının büyük 

bölümü, Türkiye ve Orta Doğu için, yağışlarda, su kaynaklarında ve akımlarda 

gelecek yüzyıl için önemli azalmalar, yüzey hava sıcakları ve evapotranspirasyon ile 

ekstrem hava ve iklim olaylarındaysa önemli artışlar oluşabilecektir (Türkeş M. vd, 

2013). 

Dünya üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda yağışların, kışın, orta enlemler, 

tropikal Afrika ve Antarktika’da, yazın ise, Güney ve Doğu Asya’da artacağı 

öngörülmektedir. Bu kapsamda, Avustralya, Orta Amerika ve Güney Afrika’nın kış 

yağışlarında sürekli bir azalış diğer bir değişle kuraklaşma beklenmektedir. Ayrıca, 

akarsu akımlarının, yüksek enlemlerde ve Güneydoğu Asya’da artacağı, Orta 

Asya’da, Akdeniz havzasının çevresinde, Güney Afrika ve Avustralya’da azalacağı 

öngörülmektedir (Türkeş M. 2012).  

4.1. Atmosfer 

Atmosferdeki birikimleri artmaya devam eden sera gazları nedeniyle kuvvetlenen 

sera etkisinin oluşturduğu küresel ısınma, özellikle 1980’li yıllardan sonra daha da 

belirginleşmiştir. 1850'den beri yapılan aletsel ölçüm kayıtlarında küresel yüzey 

sıcaklıklarından 12 en sıcak yılın 11’i son (1995-2006) 12 yıl içinde görülmüştür  

Küresel yüzey sıcaklığı değişikliği, 21. yüzyılın sonuna kadar, biri (RCP2.6) dışında 

tüm yeni IPCC senaryolarına (RCP’ler) dayanarak olasılıkla 1850- 1900 dönemine 

göre 1,5°C’yi ve iki yeni senaryoya (RCP6.0 ve RCP8.5) göre olasılıkla 2°C’yi 

aşacak; RCP4.5 senaryosuna göreyse, daha yüksek olasılıkla 2°C’yi aşmayacaktır. 



 

40 

Küresel ısınma, bir senaryo (RCP2.6) dışında tüm yeni IPCC RCP senaryolarına 

dayanarak 2100 yılı sonrasında da sürecektir. Isınma, yıllar arası değişkenlikten on 

yıllık değişkenliklere kadar çeşitli değişkenlikler sergilemeyi sürdürecek ve bölgesel 

olarak türdeş olmayacaktır. 1986-2005 dönemine göre 2016-2035 dönemindeki 

küresel ortalama yüzey sıcaklığı değişikliği, olasılıkla 0,3-0,7°C aralığında olacaktır. 

Doğal içsel değişkenliğe göreyse, mevsimlik ortalama ve yıllık ortalama 

sıcaklıklardaki kısa süreli artışların, tropikal ve subtropikal kuşaklarda orta 

enlemlerden daha yüksek olması beklenmektedir (yüksek güvenirlik) (Türkeş M. vd, 

2013).  

Şekil 11’de RCP senaryolarına göre 2045-2200 yılları arasında ve küresel ölçekte 

yüzey sıcaklık değişimleri gösterilmektedir. 

  

Şekil 11. Yıllık Ortalama Yüzey Sıcaklığı Projeksiyonları (IPCC 2013) 
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İklim değişikliğinin sıcaklıktan sonra etkilediği bir diğer önemli parametre ise 

yağışlardır. 2013 yılında yayınlanan IPCC 5. Değerlendirme Raporuna göre RCP8.5 

senaryosunda bu yüzyılın sonuna kadar yüksek enlemlerde ve ekvatoral Pasifik 

Okyanusunda, yıllık ortalama yağış miktarlarında artışlar beklenmektedir. 

Yine RCP 8.5 senaryosuna göre yüzyılın sonlarına doğru, pek çok orta-enlem ve 

subtropikal kuru bölgelerde ortalama yağışın azalması beklenirken, pek çok orta-

enlem ıslak bölgede ise artması beklenmektedir. Küresel ortalama yüzey sıcaklığı 

arttıkça özellikle orta-enlem karalarında ve aşırı ıslak tropikal bölgelerde aşırı yağış 

olaylarının bu yüzyılın sonuna kadar daha yoğun, sık ve şiddetli yaşanması 

beklenmektedir. 

Bir başka kaynağa göre  (NOAA NCDC / CICS-NC) ise iyimser bir senaryo olan 

sera gazı emisyonlarında hızlı bir düşüşü öngören RCP 2.6 ve emisyonlarda artışı 

öngören kötümser bir senaryo olan RCP 8.5 senaryolarına 2071-2099 dönemi 

boyunca (1970-1999 dönemiyle karşılaştırıldığında) ortalama yıllık yağış 

miktarlarındaki değişimler Şekil 12’de yer almaktadır. Beyaz alanlar, değişimlerin 

doğal değişkenlikten beklenenden daha büyük olacağı yönünde değildir. Genel 

olarak, ABD'nin kuzey kesimlerinin (özellikle Kuzeydoğu ve Alaska) daha fazla 

yağış alması beklenirken, güney kısımlarının (özellikle Güneybatı) daha az yağış 

alacağı tahmin edilmektedir. 
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Şekil 12. RCP 2.6 (Üst)  Ve RCP 8.5 (Alt) Senaryolarına Göre 1970-1999 Yılları 

Referans Alındığında 2071-2099 Dönemi Boyunca Ortalama Yıllık Yağış 

Miktarlarındaki Değişimler (IPCC 2014). 

Yağış Değişimi (%) 

Yağış Değişimi (%) 
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4.2. Okyanuslar 

Okyanuslar 21. yüzyıl süresince de ısınmaya devam edecektir. Isı yüzeyden derin 

okyanusa doğru geçecek ve okyanus dolaşımını etkileyecektir. Şekil 13’te geçmiş 

gözlemlere göre ortalama ısınma enerjilerinin değişimi gösterilmektedir (Cazenave, 

vd., 2009). 

Deniz suyu sıcaklığının artması, tropikal siklonların ve tayfunların şiddetinin 

artmasına neden olmaktır. Okyanusların CO2 ve ısı tutuculuğu (absorbasyon) 

özelliklerinden dolayı deniz canlıları da zarar görmektedir. Bu etkiler gelecekte 

beklenen ısınma etkisiyle katlanarak artacaktır.  

 

Şekil 13. Geçmiş Gözlemlere Göre Ortalama Isınma Enerjilerinin Değişimi 

Okyanus asitliği pH düzeyindeki azalmayla ölçülür. Okyanuslar atmosfere salınan 

insan kaynaklı karbonun yaklaşık %30’unu emerek asitlenmiştir. Okyanus yüzey 
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suyunun pH’ı, sanayi döneminin başlangıcından beri, hidrojen iyon 

konsantrasyonundaki %26’lık bir artışa karşılık gelen bir oranda, 0,1 azalmıştır 

(yüksek güvenirlik). 2100 yılına kadar pH’ın 0,3-0,4 birim daha azalması projekte 

edilmektedir. Bu azalış hidrojen iyonu konsantrasyonunda %100-150 artışa denk 

elmektedir (Şekil 14) (IPCC, 2007).  

 

 

Şekil 14. Okyanuslardaki Asiditenin ve Karbon Miktarıyla Değişimi 

4.3. Buz Küre 

Yeryüzünde kar, buz, buzul veya donmuş topraktaki gibi katı haldeki suyun 

bütününe buz küre denir. Genellikle kutuplar ve yüksek irtifalarda bulunur. 

Dünyadaki suların en büyük kısmı ( % 97 ) denizler ve okyanuslar içerisinde yer 

alan tuzlu sulardan oluşmaktadır. Dünyadaki suların ancak %3’lük kısmı tatlı 

Yıl 

Okyanus Yüzeyi CO2 ve pH 
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sulardan oluşmaktadır. Bu %3’lük tatlı suların %68 den fazlası ise buzullar ve buzul 

dağlarında bulunur. Geriye kalan %31,4’ü yeraltı sularında; % 0,3 ü ise yüzey 

sularıdır. Yüzey sularının da %87’si göllerde, % 11’i bataklıklar ,% 2’si nehirlerde 

bulunmaktadır.  Şekil 15’ten de görüleceği üzere buz küre su kaynakları açısından 

büyük öneme sahiptir. 

 

Şekil 15. Dünyadaki Suyun Dağılımı 

Küresel ısınma buzulları büyük ölçüde etkilemiştir ve etkilemeye devam etmesi 

beklenmektedir. IPCC’nin varsayımına göre dünya 3°C ısındığı takdirde Grönland 

buz yığını erimeye başlayacak, böylelikle geri döndürülemez bir süreç başlamış 

olacaktır. IPCC’ye göre bu uzak gelecekte gerçekleşmesi muhtemel bir olasılıktır. 

Buzul çalışmalarında uzman kimi isimlerse, Pearce’nin tespitiyle, bu tarz bir sürecin 

daha hızlı gerçekleşeceğini iddia etmektedirler. Isınma artıkça belirli doğal 

süreçlerle bağlantılı olarak buzulların tepelerinde göller oluşacaktır. Bunlar buz 

yarıklarının içinden aşağı doğru suyun sızmasına ve aynı zamanda bu yarıkların 

genişlemesine neden olacaktır. Sonuçta büyük buz parçaları kırılacak ve istikrarı 

bozucu kimi sonuçlar ortaya çıkacaktır (Giddens A., 2013). Arktik deniz buzu örtüsü 

olasılıkla azalmaya ve incelmeye devam edecek ve Kuzey Yarımküre ilkbahar kar 

örtüsü, küresel ortalama yüzey sıcaklığı yükseldikçe, 21’nci yüzyıl boyunca 

azalacaktır.  

Kuzey Kutbu bölgesi, diğer bölgelere göre daha hızlı ısınmaktadır. Kuzey 

Kutbu’nda deniz buzunda en düşük seviyeler 2007, 2011 ve 2012’de gözlenmiş 

Dünyadaki Suyun Dağılımı 
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olup, 1980’lerde görülen minimum seviyelerin neredeyse yarısına kadar düşmüştür 

(AÇA, 2012). 

Grönland ve Antarktik, küresel boyutta iklim sistemi için önemli olan iki buz 

tabakasıdır. Bu buz kütleleri dünya’daki tatlı su kaynaklarının %99’ını 

oluşturmaktadır (AÇA, 2017).  

Grönland buz tabakasının erime hızı 1990’lara kıyasla iki katına çıkmış, 2005 ve 

2009 arasında her yıl ortalama 250 milyar tonluk bir kütle kaybedilmiştir (AÇA, 

2012).  

Grönland’daki ortalama buz kaybı 1992-2001 yılları arasını kapsayan periyotta ise 

yılda 34 milyar tondan, 2002-2011 arasını kapsayan periyotta yılda 215 milyar tona 

yükselmiştir. 1992 yılından 2012 yılına kadar küresel deniz seviyesine yaklaşık 8 

mm’lik bir katkının erimelerden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Toplam net buz 

kaybının yaklaşık 280 milyar ton olduğu 2013-2015 yılları arasını kapsayan 

periyotta, net buz kaybı 2012 yılında yaşanandan daha yavaş gerçekleşmiştir (AÇA, 

2017). 

 

Şekil 16. Grönland ve Antarktika’daki Kümülatif Buz Kütlesi (AÇA, 2017) 
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Şekil 17. Kümülatif Buz Kütlesi Kaybı (Antarktika) (Cazenave vd., 2009) 

 

Şekil 18. Kuzey Yarım Küre Eylül Ayı Buz Kütlesi Projeksiyonları 

Alplerdeki buzulların hacminin yaklaşık üçte ikisi 1850’den beri yok olmuştur ve bu 

eğilimlerin devam etmesi öngörülmektedir. Şekil 16 ve Şekil 17 Grönland ve 

Antarktika’daki buz kütlesindeki azalmaları; Şekil 18 ise Kuzey Yarımkürede 

küresel buz kütlelerinin azalmasına yönelik projeksiyonları göstermektedir.  

4.4. Deniz seviyesi 

Küresel ısınmaya bağlı olarak deniz seviyesinin yükselmesine neden olan iki unsur 

bulunmaktır. Bu unsurlar, buz tabakalarından ve buzullarından eriyen sular ve deniz 
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suyunun ısınmasıdır (NASA, 2017). Şekil 19’da 1993 yılından itibaren deniz suyu 

seviyesinde uydu verileriyle gözlemlenen değerlerin değişimleri yer almaktadır.  

 

Şekil 19. 1993 yılından itibaren deniz suyu seviyesinde uydu verileriyle 

gözlemlenen değerlerin değişimleri 

Deniz seviyesi yükselmesi projeksiyonları, temel olarak kara-buz katkılarının 

modellenmesindeki iyileştirmeler nedeniyle, IPCC 4. değerlendirme raporunda 

verilen değerlerden daha yüksektir.  

Küresel ortalama deniz düzeyi 21. yüzyıl boyunca yükselmesini sürdürecektir (Şekil 

20). Tüm IPCC RCP senaryoları altında, deniz düzeyi yükselmesinin oranı, artan 

okyanus ısınması ile buzullar ve buz kalkanlarından artan kütle kaybı nedeniyle, 

yüksek olasılıkla, 1971-2010 döneminde gözlenen yükselmeyi geçecektir (Türkeş 

M. vd, 2013). 
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Şekil 20. Küresel Ölçekte Deniz Seviyesi Yükselmesi 

Şekil 20’de yer alan projeksiyonların değerlendirmesine göre:  2081-2100 

periyodunda, 1986-2005 referans periyoduna göre senaryolar için yükseliş aralıkları 

şu şekildedir: RCP2.6 için 0.26-0.55 m, RCP4.5 için 0.32-0.63 m, RCP6.0 için 0.33-

0.63 m ve RCP8.5 için 0.45- 0.82 m (orta güvenirlikte). Bu aralıklar CMIP5 model 

sonuçları ile buzullar ve buz kütleleri ile ilgili yapılan çalışma sonuçlarının 

birleştirilmesi ile elde edilmiştir. Yükselmenin %30-55‘inin arasında denizlerdeki 

ısınma nedeni ile oluşacak genleşmeden, %15-35‘inin ise buzulların erimesinden 

kaynaklanacağı vurgulanmaktadır. Bunun yanında deniz seviyesi yükselmesi düzenli 

bir dağılım göstermemektedir. 21. yy sonuna kadar, yükselmenin %95’den 

fazlasının okyanus alanlarında gerçekleşeceği belirtilmektedir (MGM, 2013). 

İklim değişikliği sonucu deniz seviyesinin yükselmesi ile en çok Maldivler, Tuvalu 

vb. küçük ada devletleri etkilenecektir ve bu durum, denizden 2–5 m yükseklikteki 

bu adalardaki yaşamın bitmesine neden olacaktır. Benzer şekilde, iklim değişikliğine 

bağlı olarak deniz seviyesinde meydana gelecek yükselme Bangladeş’te de ülkenin 

%12 ila 28’inin sular altında kalmasına neden olacaktır. Güçsüz bir ekonomiye sahip 

olan gelişmekte olan ülkeler büyük bir riskle karşı karşıyadır.  Fakat gelişmiş 

ülkelerdeki kıyı bölgeleri de ciddi şekilde etkilenecektir. Şimdiki koruma şartlarında 

deniz seviyesinin 1 m. yükselmesi ile Uruguay'ın %0.05’i, Mısır'ın %1’i, 
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Hollanda'nın %6‘sı ve Bangladeş'in %17,5’inin sular altında kalacağı tahmin 

edilmektedir. 

İklim değişikliği tüm dünyayı etkilediği gibi Avrupa kıyılarını da etkilemektedir. 

İklim değişikliği etkilerinden biri olan deniz seviyesinin yükselmesi ile ilgili 

Avrupa’da birçok çalışma yapılmıştır. Özellikle Akdeniz, Karadeniz, Baltık Denizi, 

Atlantik ve Kuzey Denizi deniz suyu seviyesinin yükselmesinden etkileneceği 

öngörülmektedir. .   

Robert J. Nicholls ve Anne C. de la Vega-Leinert tarafından yapılan çalışmalar 

sonucu Avrupa’nın 5 ülkesi için deniz suyu seviyesinin 1 m yükselmesi durumu için 

veriler Tablo 6’da verilmiştir (Robert, J. vd., 2008). 

Tablo 6. Avrupa’nın 5 Ülkesi İçin Deniz Suyu Seviyesinin 1 m Yükselmesi Durumu 

Verileri  

Ülke 

Taşkın Alanı 

Nüfus 

Taşkına Maruz 

Nüfus 
Maddi Kayıp Toprak Kaybı 

Sulak 

Alan 

Kaybı 

Uyum 

Maliyeti 

x103 
% 

Toplam 
x103 

% 

Toplam 
x103 

% 

GSYH 

Alan 

(km2) 

% 

Toplam 

Alan 

(km2) 

US$      

(x109) 

Hollanda 10000 67 3600 24 186 69 2165 6,7 642 12,3 

Almanya 3120 4 257 0,3 410 30 N.A. N.A. 2400 30 

Polonya 235 0,6 196 0,5 22 24 1700 0,5 N.A. 4,8 

Estonya 47 3 N.A. N.A. 0,22 3 ˃580 ˃1,3 225 N.A. 

Türkiye 2450 3,7 560 0.8 12 6 N.A. N.A. N.A. 20 

 

Örneğin, Kuzey Avrupa’da yer alan Estonya’da deniz suyu seviyesinin 1 m 

yükselmesi ile 580 km²’den fazla bir alanın sular altında kalması beklenmektedir. 

Diğer bir değişle, ülkenin %1,3’den fazla bir toprak ve 225 km² sulak alan kaybının 

yaşanması öngörülmektedir. 
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5. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ 

Küresel iklim değişikliğinin sıcaklık artışına bağlı olarak çok sayıda sektörü 

etkilemesi kaçınılmazdır. Su kaynakları ve tarımsal üretim başta olmak üzere sağlık, 

ormancılık, biyoçeşitlilik ve turizm gibi sektörlerin öncelikli olarak etkilenmesi 

beklenmektedir.  

Baskı altında kalabilecek tüm sektörler için su kaynakları büyük önem taşımaktadır 

çünkü yeryüzünde gerçekleşen faaliyetler bir şekilde su kaynakları ile ilişkilidir. Su 

kaynaklarının doğrudan etkileşim içerisinde olduğu sektörler sağlık, tarım, biyolojik 

çeşitlilik, enerji, sanayi ve çevre olarak sıralanabilir. 

İnsanoğlunun varlığının teminatı olan ve milyonlarca yıldır yerkürenin yaşam 

kaynağı olan su, iklim değişikliğinin yanı sıra hızlı nüfus artışı ve küresel ölçekteki 

tüketim politikaları olarak sıralanabilecek üç temel baskı unsuru altındadır. 

Sıcaklık arttıkça, insanlar ve ekosistem daha fazla suya ihtiyaç duymaktadır. Enerji 

santrallerinde enerji üretimi, hayvancılık ve tarım ürünlerinin yetiştirilmesi gibi 

birçok önemli ekonomik faaliyette suya ihtiyaç vardır.  Bu faaliyetler için ulaşılabilir 

su miktarı, iklim değişikliği neticesinde azalabilir ve su kaynakları için rekabet 

artabilir.  

Ayrıca, Dünya nüfusu hızla artmakta ve dolayısıyla her geçen gün doğal kaynaklar 

tüketilmektedir. 1900’lerin başında dünya nüfusu sadece 1 milyar iken, sanayi 

devrimi sonrasında tıpta yaşanan gelişmelerin de büyük etkisiyle dünya nüfusu da 8 

milyara yaklaşmıştır (Atalık A, 2011). 2030 yılında 8,6 milyara, 2050 yılında da 9,8 

milyara ulaşması beklenmektedir.  

Tüketim kültürü de doğal kaynakların bu hızla tükenmesindeki temel gerekçedir. 

Sanayi devrimi sonrasında toplumlar sürekli olarak tek düze ve ihtiyacı olandan 

fazlasını tüketmesi yönünde güdülenmekte; zaten nüfus artışı ve iklim değişikliği 

gerekçeleriyle baskı altında olan doğal kaynaklar özellikle gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkeler tarafından hızla tüketilmektedir. Çalışmalar Türkiye gibi gelişmekte 

olan ülkelerde küreselleşen tüketim kültürünün etkisinin daha da büyük olduğunu 

göstermektedir. Küreselleşen ekonomilerde kişi başına düşen su miktarı her geçen 

gün azalmaktadır. 

Tüm bu baskı unsurları, dünyanın birçok yerinde giderek büyüyen bir su kıtlığı 

sorununa neden olmaktadır. Günümüzde, 2 milyar insan su stresi yaşanmakta olan 

bölgelerde hayatına devam etmektedir ve 2025 yılına kadar da dünya nüfusunun 

yarısının su stresi ile karşı karşıya kalması beklenmektedir. Bu durum bazı kurak ve 
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yarı-kurak bölgelerde yaşayan milyonlarca kişinin yer değiştirmesine de sebep 

olabilecektir. 

İklim değişikliğinin hidrolojik döngüyü ve sistemleri değiştirerek su kaynaklarını 

miktar ve kalite yönünden değiştireceği ve ayrıca sosyo-ekonomik ve çevresel mal 

ve hizmetleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyeceği açıktır. İklim değişikliğinin 

su çevrimi (hidrolojik döngü) üzerine önemli muhtemel etkisi, su kaynaklarının 

kullanılabilirliği ve su kalitesindeki değişiklik olarak ortaya çıkacaktır.  Şekil 21’de 

Dünyamızdaki su çevrimine ilişkin basitleştirilmiş bir gösterim sunulmaktadır. 

 

Şekil 21. Su Çevrimi 

Su döngüsü, yağışlar ve buharlaşma ve bunlar arasındaki bütün aşamalarda kırılgan 

bir dengededir. Sıcaklık artışı atmosferin su tutma kapasitesini arttırarak, atmosfere 

doğru suyun buharlaşma hızını arttırır. Artan buharlaşma, bazı alanları kurutabilir ve 

bazı alanlar üzerinde de aşırı yağışlara neden olabilir.  İklim değişikliğinin hidrolojik 

çevrimde meydana getirdiği önemli değişikler şöyle sıralanabilir: 

 Yağışların mevsimsel dağılımı ve miktarında değişikler, 

 Ortalama yıllık yüzey akışındaki değişiklikler, 

 Kıyı alanlarındaki hidrolojik etkiler, 

 Su kalitesindeki değişiklikler,  

 Yeraltı suyundaki değişiklikler,  

 Taşkınlara ve kuraklığa olan etkiler,  

 Su sıcaklıklarına olan etkiler,  

 Su talebindeki değişiklikler,  
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Su kaynaklarıyla ilgili görülmekte olan ve beklenen etkiler öncelikle daha az kar 

yağışı, daha az buzul, daha çeşitli yağış desenleri ve daha yoğun sağanakların 

gerçekleşmesidir. İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki oluşturduğu etkiler 

aşağıda yer alan başlıklar altında özetlenmiştir. 

5.1. Yağış Desenindeki Değişiklikler 

İklim değişikliğinin yağış üzerindeki etkileri sıcaklıkta beklenen etkilere nazaran 

daha karmaşık ve belirsizdir. Yağış miktarı ve deseninde meydana gelebilecek 

değişimler tüm dünyada bölgesel olarak farklılıklar göstermektedir.  Bölüm 3.1’de 

belirtildiği üzere kuvvetli yağış olaylarının sayısının artış gösterdiği karasal bölgeler, 

kuvvetli yağışların azaldığı karasal bölgelerle kıyaslandığında daha fazladır. 

Kuvvetli yağış olaylarının sıklığı ya da şiddeti dünyanın birçok ülkesinde de 

artmıştır. 

Gelecekteki öngörülen küresel ısınma ile atmosfer ve okyanusun döngüsünde ve 

hidrolojik çevrimde değişiklik olacaktır ve bunun sonucunda yağış deseni ve akış 

değişecektir. Sıcaklık artışları neticesinde küresel ortalama yağış ve buharlaşmada 

muhtemel artışlar yaşanacaktır. Isınmayla birlikte buharlaşma artacaktır ve sıcaklık 

artışının buharlaşma hızını artırmasından dolayı daha sıcak olan atmosfer daha fazla 

nem tutacaktır.  

Küresel ortalama yağışın artması demek her yerin her mevsimde ıslak olması 

anlamına gelmemektedir. Aslında bütün iklim modellerinin ortaya koyduğu gerçek, 

yağış deseninin çok karışık bir yapıya sahip olduğudur. Bunun yanı sıra, model 

sonuçlarına göre, bazı bölgeler günümüzdekine kıyasla daha az yağış alacakken,  

bazı bölgeler ise daha fazla yağış alacaktır. 

Yağış deseninde olacak değişikliklere ilave olarak küresel ısınma sebebiyle yerel ve 

bölgesel yağışların karakteristiklerinde daha belirgin değişiklikler olacaktır. Örneğin 

genellikle yağışların sıklığı azalacak olmasına rağmen yağış şiddeti daha fazla 

olacaktır. Aşırı hava olayları taşkın ve kuraklığın tekerrür oranını da artıracağından 

suyun depolanması daha önemli hale gelecektir.  

5.2. Yüzey Akışındaki Değişiklikler 

Yüzey akışı, yeryüzünde akarak ya da toprak yüzeyinden sızarak yüzeydeki su 

oluşumlarıyla yeniden birleşen su ve yağmur suyudur. Havzaya düşen yağıştan 

sızma, buharlaşma vb. kayıplar çıktıktan sonra geriye kalan kısmı "yüzeysel akış" 

haline geçer. Yerçekimi etkisi ile arazinin eğimine uyarak havzanın yüksek 

noktalarından alçak noktalarına doğru hareket eder ( Dokuz Eylül Ünv, 2017 ). 
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Yüzey akışındaki değişiklikler, diğer değişkenlerle birlikte özellikle sıcaklık ve 

yağıştaki değişikliklere bağlıdır. Mevcut çalışmalarda nehir akımlarında 1963-2000 

döneminde Avrupa'nın kuzey ve batısında özellikle kış aylarında artış;  güney ve 

doğusunda da özellikle yaz aylarında olmak üzere azalış tespit edilmiştir. 

Yıllık akışlar arasındaki değişkenliklerin büyük olması nedeniyle, iklim 

değişikliğinin nehir akışlarındaki uzun vadeli etkisinin tespiti zordur. Su çekimi gibi 

doğal akımlara yapılan müdahaleler, insan kaynaklı morfolojik değişimler ve arazi 

kullanım değişiklikleri de bu zorluğu arttırmaktadır. 

Avrupa Çevre Ajansı’nın 2017 yılında yayınlanan “Climate Change, Impacts And 

Vulnerability in Europe 2016, An Indicator-Based Report” isimli rapora göre; iklim 

değişikliği neticesinde Avrupa’daki nehir akışlarında önemli mevsimsel 

değişikliklerin olması beklenmektedir (AÇA,2017). Yıllık akışların artacağı tahmin 

edilen bölgeler de dâhil olmak üzere Avrupa’nın pek çok bölgesinde yaz akışlarının 

azalacağı, kar yağışlarının yerini yağmura bırakacağı, ilkbahar ve yaz akışlarındaki 

pik debilerin görüldüğü tarihlerin daha öne kayması beklenmektedir. 

İlaveten, aynı raporda şu hususlara dikkat çekilmiştir:  

 Mevcut çalışmalarda nehir akımlarında 1963-2000 döneminde Avrupa'nın 

kuzey ve batısında özellikle kış aylarında artış;  güney ve doğusunda da 

özellikle yaz aylarında olmak üzere azalış tespit edilmiştir. 

 Yıllık akışlar arasındaki değişkenliklerin büyük olması nedeniyle, iklim 

değişikliğinin nehir akışlarındaki uzun vadeli etkisinin tespiti zordur. Su çekimi 

gibi doğal akımlara yapılan müdahaleler, insan kaynaklı morfolojik değişimler 

ve arazi kullanım değişiklikleri de bu zorluğu arttırmaktadır. 

 İklim değişikliği neticesinde Avrupa’daki nehir akışlarında önemli mevsimsel 

değişikliklerin olması beklenmektedir. Yıllık akışların artacağı tahmin edilen 

bölgeler de dahil olmak üzere Avrupa’nın pek çok bölgesinde yaz akışlarının 

azalacağı öngörülmektedir. Kar yağışlarının yerini yağmura bırakacağı yerlerde 

de ilkbahar ve yaz akışlarındaki pik debilerin görüldüğü tarihlerin de daha öne 

kayması beklenmektedir. 

5.3. Kıyı Alanlarında Hidrolojik Etkiler 

İklim değişikliğinin gözlenen temel etkilerinden bir tanesi de küresel deniz 

seviyesindeki artıştır. Bölüm 3.4 ve 4.4’te belirtildiği üzere küresel ortalama deniz 

seviyesinin 1900-2010 döneminde yılda 1.7 mm (0.17 cm/yıl) yükseldiği; içinde 

bulunduğumuz yüzyılın sonlarına doğru da 80cm’lere kadar yükselebileceği projekte 

edilmiştir.  IPCC’nin 3.Değerlendirme Raporunda deniz seviyesindeki artışın kıyı 

alanlarındaki su kullanıcılarına olabilecek önemli etkileri belirlenmiştir. Bunlar; 
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 Ovaların (lowland) su altında kalması ve sulak alanların yer değiştirmesi 

 Gel-git mesafelerinin nehir ve körfezlerde değişmesi 

 Sedimantasyon desenindeki değişiklikler 

 Taşkına neden olan daha şiddetli fırtınalar 

 Haliçlere ve tatlı su akiferlerine tuzlu su girişindeki artış 

 Tropikal siklonlara meyilli bölgelerde rüzgâr ve yağmur hasarlarında artıştır. 

5.4. Su Kalitesindeki Değişiklikler 

Suyun mevcudiyetine ve hidrolojik risklere olan etkilere ek olarak, iklim 

değişikliğinin etkilerinin tam olarak tespiti amacı ile yapılması gereken 

çalışmalardan bir diğeri de su kalitesine olan etkilerin belirlenebilmesidir. Su kalitesi 

gerek suyun miktarındaki değişiklik, gerek su sıcaklıklarındaki değişiklik, gerek 

göçlere bağlı kirlilik yükünün artması gibi çok sayıda etkene doğrudan bağlıdır. 

Dolayısıyla iklim değişikliği neticesinde su kalitesinin birçok yerde olumsuz yönde 

etkilenmesi beklenmektedir.  

Örneğin, insan yaşamı için hayati öneme sahip biyoreaksiyonlardan nitrifikasyon ve 

denitrifikasyon süreçleri doğrudan sıcaklığa bağlıdır. Ayrıca, aşırı ve ani yağışların 

toprak erozyonuna yol açarak su kolonundaki bulanıklığı arttırması, bu durumun ışık 

geçirgenliğini, ötrofikasyonu ve oksijen seviyesini özellikle durağan sularda 

olumsuz yönde etkileyebileceği bilinmektedir. Bu nedenle, iklim değişikliğinin su 

kalitesine olan etkilerinin tespiti; ekoloji, tür çeşitliliği, insan sağlığı, tarım, sanayi, 

içme suyu, rekreasyon, sigorta sektörü gibi hususlarda politika belirlenmesi 

açısından büyük öneme sahiptir.   

Akarsu akışlarındaki azalma ve göllerdeki su sevilerindeki düşüş, besin ve 

kirleticilerin daha az hacimdeki su içerisinde bulunmasından dolayı su kalitesinin 

bozulmasına sebep olur. Su sıcaklıklarındaki artış, çözünmüş oksijen miktarını 

düşürerek su kalitesini direk olarak etkilemektedir. Uzun süre devam eden kuraklık, 

kirleticilerin toprak yüzeyinde birikmesine yol açarak yağışlar başladığında su 

kaynaklarının kalitesi için risk oluşmasına neden olmaktadır. 

Bir diğer ekstrem olay ise yağışların yoğun bir şekilde sedimentleri ve yayılı kirletici 

kaynakları dere yataklarına taşımasıdır. Taşkınlar özellikle kanalizasyonların 

taşması, tarımsal alanlar ve kentsel yüzey akışları ile su kaynaklarının kalitesinin 

bozulması riskini artırır. 
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Şekil 22. Türkiye Hassas Alanlar Haritası 
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5.5. İklim Değişikliğinin Su Sıcaklıklarına Etkisi  

İklim değişikliği, diğer su kalitesi parametreleri gibi su sıcaklıklarını da 

etkilemektedir.  

Deniz yüzeyi sıcaklığı 20. yüzyılda artmış ve yükselmeye devam etmektedir. 

1901'den 2015'e kadar sıcaklık, on yıl boyunca ortalama 0,07° C hızında 

yükselmiştir. (Şekil 23).  

 
Şekil 23. Deniz Yüzey Sıcaklığı 

1880'de güvenilir gözlemlerin başlamasından bu yana, son üç yılda deniz yüzey 

sıcaklığı sürekli artmaktadır (Şekil 23). Tarihsel verilere dayanılarak, deniz yüzey 

sıcaklığındaki artışlar iki temel periyotta büyük oranda gerçekleşmiştir: 1910 ve 

1940 yılları arasında ve 1970'ten günümüze kadar deniz yüzey sıcaklığı 1880-1910 

yılları arasında soğumuş gibi gözükmektedir. Deniz yüzey sıcaklığındaki 

değişiklikler bölgesel olarak değişir. Dünyanın okyanuslarının büyük bölümünde 

sıcaklık artışı görülürken, Kuzey Atlantik'in bazı kısımları gibi soğumuş birkaç 

bölge bulunmaktadır.  

Avrupa’nın büyük nehirlerindeki su sıcaklığı geçtiğimiz yüzyıla nazaran 1-3oC 

artmıştır. Baz zaman serileri 1900’lü yıllarından başından bu yana Avrupa çapında 

göl ve nehir sıcaklıklarının arttığını göstermektedir.  

Göl ve nehir yüzey suyu sıcaklıklarının, hava sıcaklığında öngörülen artışlarla 

artacaktır. Artan su sıcaklığı türlerin çeşitliliğinde ve sucul ekosistemlerin işlevinde 

belirgin değişikliklere neden olabilecektir.   
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5.6. Yeraltı Suyundaki Değişiklikler 

Yer altı suyu, Dünyada çoğu bölgede sulama, içme-kullanma ve endüstri suyu 

temini için ana su kaynağıdır. “Yeraltı suyu seviyesi” veya “yeraltı su tablası” iki 

zon arasında atmosfer basıncı ile su basıncının eşit olduğu yüzeye denilmektedir. 

Gözenekleri yeraltı suyu ile doldurulmuş olan ve bu suyun hareketine imkân veren 

jeolojik formasyonlara akifer denilmektedir. Akiferler iki grupta incelenmektedir. 

Üst yüzeyini su tablasının oluşturduğu ve tabanı geçirimsiz bir zonla sınırlandırılmış 

olan akiferlere serbest akifer adı verilmektedir. Tabanı ve tavanı geçirimsiz 

tabakalarca sınırlandırılmış olan akiferlere basınçlı akifer denilmektedir. Akiferdeki 

gözenekler tamamen suya doygun olduğu için katı taneler arasındaki boşluk hacmi, 

akiferin su içeriğine eşittir. Dolayısıyla su tablasını serbest akiferin su içeriği 

belirlemektedir. 

Serbest bir akiferin su içeriğini o akifere katkı sağlayan beslenme ve buna etki eden 

faktörler ile bu akiferden su kaybına neden olan boşalma ve buna etki eden faktörler 

belirlemektedir (Örneğin yağış ve aşırı yeraltısuyu çekimi vb.). 

İklim değişikliğinin akış ve yeraltı suları etkisi bölgesel olarak değişir ve bu değişim 

iklim senaryolarına bağlı olarak en çok yağışta öngörülen değişikliklerden 

etkilenmektedir. Yeraltı suları özellikle kurak ve yarı kurak bölgeler için önemli bir 

tatlı su kaynağıdır. Fakat maalesef iklim değişikliğinin bu kaynaklarına olan etkisi 

üzerine çalışmalar oldukça azdır.   

İklim; bitki örtüsü, arazi kullanımı ile ilgili bilgiler, yeraltı sularının deşarj hızları ve 

kirlenmeye karşı olan hassasiyetlerini anlamak için çok önemlidir (Şen Z. 2017).  

 İklim değişikliğinin bir sonucu olarak, dünyadaki pek çok akiferde, bahar 

deşarjları daha az veya daha fazla oranlarda kışa doğru çekilmekte ve yaz 

deşarjları dramatik olarak azalmaktadır.  

 Doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki tip yer altı suyu deşarjı vardır. Doğrudan 

yeraltı suyu deşarjı iklim değişikliğine karşı daha duyarlıdır. 

 Hidrolojik döngüdeki değişimler ve iklim değişikliği yeraltı suları deşarjlarını 

şu şekilde etkileyebilir: 

 Yağış, buharlaşma-terleme ve akışlardaki değişim deşarjları etkiler. Yağış 

yoğunluğunun artması akışı artırarak yeraltına daha az deşarja neden olabilir. 

 Deniz seviyesinin yükselmesi adalara ve kıyı akiferlerine tuzlu su girişimi 

olmasına neden olabilir.  

 Yağışlardaki değişim karbonat kayaçlarında seyrelme ile 

CO2 Konsantrasyonunun değişimine neden olabilir. Dolayısıyla karstik yeraltı 

suyu akiferlerinin oluşumu ve gelişimi etkilenir. 
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 İklim değişikliğinin yansıması ile olan doğal bitki örtüsü ve mahsullerdeki 

değişim ile yeraltı suyu deşarjları etkilenir. 

 Artan taşkın olayları, kurak ve yarı kurak bölgelerdeki serbest akiferleri etkiler 

ve böylelikle vadilerdeki alüvyonlu akiferlerin yeraltı suyu kalitesi etkilenir. 

 Toprakta tutulan organik karbondaki değişimler akiferlerin süzme-sızma 

özelliklerini etkileyeceğinden yeraltı suyu deşarjları da etkilenir (Şen Z. , 

2017). 

5.7. İklim Değişikliğinin Taşkınlara Etkisi  

IPCC’nin 4.Değerlendirme Raporunda, projekte edilen yıllarda aşırı yağışların sel ve 

taşkın olaylarının sıklığını ve şiddetini arttıracağı, bununla birlikte su kalitesinde 

bozulma, su kaynaklarının kirlenmesi, su kıtlığı gibi etkilerle can ve mal kaybını 

arttıracağı belirtilmektedir. Yine aynı raporda 2080 itibariyle dünya nüfusunun %20 

sinin iklim değişikliği etkisiyle taşkın zararlarının arttığı havzalarda yaşayacağı 

belirtilmekte, 100-yıl frekanslı taşkınların çok daha sık yaşanacağı bildirilmektedir. 

Bu sıklığın miktarına ilişkin çalışmalarda tespit edilen sayılarda tutarlılık olmasa da 

artışın yaşanacağı tüm çalışmalarda belirtilmektedir (IPCC 4. Değerlendirme 

Raporu, 2007). 

 

Şekil 24. Taşkın Fotografı Rize - Çamlıhemşin – Ağustos 2005 

IPCC’nin yayınladığı “İklim Değişikliğine Uyumu Geliştirmek için Aşırı Olayların 

Riskini ve Afetleri Yönetmek” konulu raporda şiddetli yağış olaylarının pek çok 

bölgede sellere yol açarak arttığı, tropikal fırtınaların da (neden oldukları can ve mal 
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kayıplarında yıldan yıla farklılık göstermekle birlikte) 1970'lerden bu yana önemli 

artışlar olduğuna dair bulguların varlığına işaret edilmektedir. Özetle, dünyanın pek 

çok yerinde 1950 yılından bu yana toplanan kayıtlara göre, aşırı hava olaylarının 

istatistiksel anlamda önemli miktarda arttığına dair somut kanıtlar sunulmaktadır. 

Son 30 yılda küresel ölçekte şiddetli hava olaylarının neden olduğu sigorta 

ödemeleri de 20 kat artmıştır (Kadıoğlu M., 2012). 

Taşkın ve sel olayları insan etkisiyle gerçekleşen iklim değişikliği yaşanmadan çok 

önceleri de, tarihte her dönem var olmuştur, ancak iklim değişikliği etkisiyle diğer 

hidrometeorolojik afetlerde olduğu gibi taşkınların sıklığı ve şiddetinde artışlar 

yaşanacaktır. 

 

 

Şekil 25. 1980-2010 Yılları Arasında Dünya’da Görülen Doğal Afetlerin Türleri ve 

Oluşum Sayılarının Zamansal Değişimleri ile Oluşum Sayılarına Göre Yüzdesel 

Dağılımları (EM-DAT, 2012) 
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Şekil 26. 1940-2010 yılları arasında Türkiye’de oluşan meteorolojik afetlerin 

oluşum sayılarının değişimleri (Kadıoğlu M., 2012). 

İlaveten, Avrupa Çevre Ajansı’nın 2017 yılında yayınlanan “İklim Değişikliği, 

Etkileri ve Etkilenebilirlik: Avrupa 2016” (“Climate Change, Impacts And 

Vulnerability In Europe 2016, An Indicator-Based Report”) isimli rapora göre; 

Küresel ısınmanın,  Avrupa’nın geniş alanlarında taşkın hadiselerinin sıklığında ve 

oluşumunda artışa neden olacağı projekte edilmektedir.  1980’den bu yana 

Avrupa’da yaklaşık olarak 1500 taşkın rapor edilmiş olup bu taşkınların yarısından 

fazlası 2000 yılından sonra gerçekleşmiştir. 

Avrupa’da şiddetli taşkınların sayısı 1980-2010 periyodunda artış göstermiştir. Bu 

artış artık raporlamanın daha iyi yapılıyor olması, Avrupa’nın bazı kesimlerinde 

arazi kullanımındaki değişiklikler ya da artan yağış miktarları ile açıklanabilir, 

fakat bu faktörlerin önem derecesinin belirlenmesi imkânsızdır. 

Yağışa bağlı taşkınlar ve yerel yağışlar ile tetiklenen ani taşkınlar Avrupa’da daha 

sıklıkla yaşanacaktır. Kar yükünün azalacağının öngörüldüğü bölgelerde, bahar 

aylarındaki taşkınlarda azalma görülebilir. Ancak, taşkınların sıklığı ve şiddetine 

dair değişikliklere ilişkin projeksiyonlar halen çok belirsizdir.  

5.8. İklim Değişikliğinin Kuraklığa Etkisi  

İklim değişikliğinin en önemli etkilerinden bir tanesi de kuraklık ve su kıtlığı 

olaylarıdır. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesine (BMÇMS) 

göre kuraklık, yağışların kaydedilen normal düzeylerin önemli ölçüde altına düşmesi 

sonucu arazi ve kaynak üretim “sistemlerini olumsuz olarak etkileyen ve ciddi 

hidrolojik dengesizliklere yol açan tabii olay” olarak tanımlanmıştır. 

Kuraklığın kısa vadeli etkisi kullanılabilir su miktarının azalmasıdır. İnsan 

ihtiyaçları sonucu su talebinin artmasıyla, su miktarındaki azalma insanlar ve 
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ekolojik sistemler için susuzluk baskısına neden olmaktadır. Bu durum uzun vadede 

ise yeraltı su kaynaklarının ve rezervuarların, aşırı tüketimi karşılayamayacak 

duruma gelmesine, yeni kuraklık dönemlerinin de etkisiyle durumun daha da kötüye 

gitmesine ve su kıtlığının ortaya çıkmasına neden olacaktır.  

Kuraklığın da içinde olduğu hidro-meteorolojik afetler özellikle son yıllarda giderek 

artan bir şiddette, sıklıkta ve sürede meydana gelmektedir. Jeolojik ya da jeofiziksel 

afetlerin oluşum sayısında gerçekte önemli bir değişiklik olmazken küresel iklim 

değişikliği ile ilişkili olarak meteorolojik, iklimsel ve hidrolojik afetlerin oluşum 

sayılarında önemli artışlar olmuştur.  

Dünya’da küresel iklim değişimi nedeniyle “katastrofik” olarak adlandırılan büyük 

ölçekli doğal afetlerden hidro-meteorolojik karakterli olanların sayısında 1980 

yılından beri sürekli ve önemli artışlar görülmektedir. Bunun bir sonucu olarak, 

dünya genelinde oluşan büyük doğal afetlerin %91’ine atmosferik koşullar neden 

olmuştur. Hidro-meteorolojik afetler her yıl dünya genelinde 300 binden fazla 

insanın ölümüne, 325 milyon insanın ciddi bir şekilde etkilenmesine ve 125 milyar 

ABD Doları tutarında ekonomik kayba neden olmaktadır. Avrupa’da da, 1980 

yılından beri yaşanan afetlerin %64’ünden doğrudan taşkınlar, fırtınalar, kuraklık ve 

sıcak hava dalgaları gibi şiddetli hava ve iklim koşulları sorumludur. Avrupa’da 

hava ve iklim koşullarından kaynaklanan ve afete neden olan olayların yıllık 

ortalama sayısı, 1990’lı yıllarda, bir önceki on yılla karşılaştırıldığında ikiye 

katlanmış, bunun karşılık depremler gibi iklime bağlı olmayan afetlerin sayısı aynı 

kalmıştır. Bu bilgilerden çıkartılacak sonuç da iklim değişikliğine bağlı afetlerin 

sayısında, şiddetinde ve süresinde her geçen gün artış görülmektedir. Tüm dünyada 

olduğu gibi, Türkiye’de de, başta kuraklık ve taşkınlar olmak üzere meteorolojik ve 

hidrolojik afetler meydana gelmektedir. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 

Sözleşmesi’nin uygulanmasında temel alınan kuraklık indisine göre, Türkiye’nin 

yarı kurak ve kurak-yarı nemli arazilerindeki yağış değişkenliği; yıllık yağışlarda % 

20’nin, kış ve ilkbahar yağışlarında % 30’un, sonbahar ve yaz yağışlarında % 45-

50’nin üzerindedir. BMÇMS kuraklık indisine göre yarı kurak araziler İç Anadolu 

ve kısmen Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülmektedir. Kuraklık, tarımsal 

üretimin temel geçim kaynaklarının başında yer aldığı İç Anadolu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgelerinde ciddi bir ekonomik ve sosyal tehdit oluşturmaktadır. 

Ülkemizde, iklim değişikliğinin etkileriyle kuraklık afetinin etkilerini arttırması 

beklenmektedir. Gerek IPCC raporu, gerekse yürütülen bir dizi ulusal ve uluslararası 

bilimsel model çalışmaları Türkiye’nin yakın gelecekte daha sıcak, daha kurak ve 

yağışlar açısından daha belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağını ortaya koymuştur.  
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Ülkemizin, 

 Doğu Akdeniz Havzasında yer alması 

 Akdeniz iklim özelliklerinin geniş bir alanda görülmesi 

 Kurak ve yarı kurak alanlarının yanında alçak uzanımlı kıyı alanlarının ve 

doğal afetlere eğilimli bölgelerinin bulunması 

 Kuraklığa ve çölleşmeye duyarlı alanlara sahip olması 

 Kendine özgü çeşitli sulak alan, bozkır, dağ, orman ve dağlık orman 

ekosistemlerine sahip olması nedenleriyle, iklim değişikliğinin olumsuz 

etkileri yönünden, Türkiye yüksek risk grubu ülkeler arasında kabul 

edilmektedir. 

Küresel iklim modelleri ile yapılan ilk projeksiyonlara göre 2030 yılında Türkiye'nin 

de büyük bir kısmı oldukça kuru ve sıcak bir iklimin etkisine girecektir. Yağışlar 

kışın az bir artış gösterirken yazın %5-15; yaz aylarında toprak neminin de %15-25 

arasında azalacağı tahmin edilmektedir.  

 

Şekil 27. Konya Havzası SPI İndisi (9 Aylık) Orta Kurak Olma Olasılığı Haritası 



 

64 

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada ise, 2000 ve 

2030 yıllarında Türkiye ve AB ülkelerinde su stresi seviyeleri tespit edilmiştir. Buna 

göre Türkiye'de 2030 itibarıyla, İç ve Batı bölgelerinde %40'ı aşan oranda su stresi 

yaşanacağı, Güneydoğu ve Doğu bölgelerinde ise bu oranın %20-40 arasında olacağı 

öngörülmüştür. Kuraklık, Avrupa ikliminin tekrarlayan bir özelliğidir. 2006-2010 

döneminde, Avrupa bölgesinin ortalama  %15’i, nüfusunun ise ortalama %17’si her 

yıl meteorolojik kuraklıktan etkilenmiştir.  

Meteorolojik ve hidrolojik kuraklığın sıklığı ve ciddiyeti Avrupa’da, özellikle de 

güney batı ve merkez Avrupa’da artış halindedir. Mevcut projeksiyonlar, söz konusu 

etkilerin 21. yüzyılda Kuzey Avrupa bölgeleri hariç, Avrupa’nın çoğunda daha da 

artacağını işaret etmektedir. Kuraklık koşullarının en fazla artış göstereceği bölgenin 

tarım, endüstri, turizm ve evsel kullanım gibi alanlarda su kullanıcıları arasındaki 

rekabeti arttırmasının beklendiği Güney Avrupa olacağı tahmin edilmektedir.   

5.9. Su Talebindeki Değişiklikler  

İklim değişikliğine bağlı olarak su miktarındaki azalma ve kuraklık özellikle içme 

suyu, tarım, enerji ve ormancılık olmak üzere çoğu sektörde ciddi sonuçlar 

doğurabilir. İçme suyu talebi, sulama, hidroelektrik enerji üretimi, sanayi, soğutma 

suyu vb. kullanımı gibi çok miktarda suyun çekilmesini gerektiren aktiviteler akış 

rejimlerinin değişmesi ve yıllık su miktarının azalmasıyla etkileneceklerdir.  

Birçok bölgede sulanan alanda ve sulama için su çekiminde artış olabilecektir. 

Ayrıca, sulak alanlar ve sucul ekosistemler sağladıkları mal ve hizmetlere bağlı 

olarak da zarar görecektir. Kış aylarındaki kar yağışındaki azalma suyun daha az 

depolanmasına sebep olacağından hidroelektrik potansiyeli de etkilenebilecektir. 

Ayrıca değişen iklim şartlarından ve daha sık olan aşırı akımlardan baraj güvenliği 

de etkilenebilir. Azalan ham su kalitesi yüksek su kalitesine ihtiyaç duyan suyla 

ilgili rekreasyon aktiviteleri gibi sektörleri de etkileyecektir ve en kötü durumda ise 

halkın sağlığı olumsuz olarak etkileyecektir. 
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6. TÜRKİYE’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

Sera gazı konsantrasyonlarının artışı neticesinde olarak küresel sıcaklık son 150 yıl 

içerisinde yaklaşık 0,99°C yükselmiş ve yükselmeye de devam etmektedir. Artan 

sera gazı emisyonları sebebiyle küresel ısınma dünyanın pek çok bölgesinde su 

kaynaklarının dağılımında değişikliklere yol açmış, küresel ve bölgesel hidrolojik 

döngüler iklim değişikliğinden büyük ölçüde etkilenmiştir (Solomon S., vd., 2007). 

Ülkemiz, coğrafi konumu itibariyle iklim değişikliği etkilerinin yoğun hissedileceği 

Akdeniz’in doğusunda bulunduğundan, yüksek risk grubu ülkeler arasında kabul 

edilmektedir. Türkiye'nin ikliminde küresel değişikliklere benzer değişiklikler 

şimdiden gözlenmekte ve 21. yüzyılda da Güney Avrupa’da ve ülkemizde daha sık, 

şiddetli ve uzun süreli kuraklıkların, sıcak hava dalgalarının ve orman yangınlarının 

görülmesi beklenmektedir. Ayrıca, kısa süreli fakat şiddetli sağanak yağış görülen 

günlerin sayısındaki artış ile beraber, ani oluşan taşkınlarda da önemli artışların 

olması öngörülmektedir. Dünya Bankası (2010) tarafından yayınlanan raporun 

aktardığı bir çalışmaya göre Türkiye, 21. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa ve Orta 

Asya Bölgesinde ekstrem iklim olaylarına en çok maruz kalacak 3. ülke olacaktır.  

Türkiye için yapılan iklim değişikliği projeksiyonları ülkemizde 2100 yılına kadar 

sıcaklık artışlarının, RCP4.5 senaryosuna göre 3,4°C; RCP8.5 senaryosuna göre ise 

5,9°C’ye kadar ulaşabileceğini göstermektedir. Sıcaklıkların yüzyıl boyunca 

Türkiye’nin güney enlemlerinden başlayıp kuzeye doğru genişleyerek artması 

öngörülmektedir (SYGM, 2016). 

6.1. Gözlenen Sıcaklık Değişimleri 

2016 yılında yayınlanan Türkiye İklim Değişikliği 6. Ulusal Bildiriminde yer aldığı 

üzere Şensoy vd. (2013) tarafından yapılan çalışmada, Türkiye’deki MGM’ye ait 

109 istasyonun 1960-2010 yıllarına ait verileri kullanılmış ve çeşitli iklim indisi 

eğilimleri tespit edilmiştir. 

Bunlardan sıcaklıkla ilgili olanlar şu şekildedir: 

 Yaz günleri sayısı tüm Türkiye’de artmaktadır. Özellikle kuzeydeki 

istasyonların eğilimleri fazladır. Kendall’s tau tabanlı eğilim tahmini, ortalama 

artış eğiliminin 39 gün/100 yıl şeklinde olduğu ve eğilimlerin çoğunun %95 

seviyesinde önemli olduğu belirtilmektedir. 

 Tropik (minimum sıcaklığın 20°C’den yüksek olduğu) gece sayısı Fırat Havzası 

dışında artmaktadır. Elazığ Keban Barajının yapımından sonra ise önemli 

derecede azalan bir eğilime sahiptir. Özellikle sahil istasyonları büyük eğilime 
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sahiptir. Hesaplanan ortalama artış eğilimi 37 gün/100 yıl’dır ve çoğu %95 

seviyesinde anlamlıdır. 

 Sıcak gün sayısı tüm Türkiye’de artmaktadır. Hesaplanan ortalama artış eğilimi 

14 gün/100 yıl’dır. Eğilimlerin çoğu %95 seviyesinde anlamlıdır. 

 Sıcak gece sayısı Fırat Havzası dışında artmaktadır. En büyük artışlar Akdeniz 

kıyılarındadır. Hesaplanan ortalama artış eğilimi 15 gün/100 yıl’dır. 

Eğilimlerin çoğu %95 seviyesinde anlamlıdır. 

 İstasyonların çoğunda serin gün sayısı azalmaktadır. Sadece 10 istasyon artan 

eğilim göstermektedir. Hesaplanan ortalama azalış eğilimi 6 gün/100 yıl’dır. 

Eğilimlerin çoğu %95 seviyesinde istatistiksel olarak anlamlıdır. 

 İstasyonların çoğunda serin gece sayısı azalmaktadır. Sadece 20 istasyon artan 

eğilim göstermektedir. Hesaplanan ortalama azalış eğilimi 15 gün/100 yıl’dır. 

Eğilimlerin çoğu %95 seviyesinde istatistiksel olarak anlamlıdır. 

 Donlu gün sayısı Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Göller yöresi, Çorum, Erzurum 

ve Diyarbakır’da önemli olmak üzere 55 istasyonda artış eğilimi gösterirken 53 

istasyonda ise azalış eğilimi göstermektedir. Hesaplanan ortalama azalış 

eğilimi 14 gün/100 yıldır. Eğilimlerin çoğu %95 seviyesinde istatistiksel olarak 

anlamlıdır. 

Toros (2012) tarafından yapılan çalışmada, Türkiye genelindeki 165 istasyonun 

1961-2008 yıllarına ait günlük maksimum ve minimum sıcaklık değerlerinde artış 

eğilimi gözlenirken, günlük maksimum ve minimum sıcaklık farklarında azalma 

eğilimi gözlenmiştir. 

6.2. Gözlenen Yağış Değişimleri 

2016 yılında yayınlanan Türkiye İklim Değişikliği 6. Ulusal Bildiriminde yer aldığı 

üzere Sensoy ve diğ. (2013), tarafından yapılan çalışmada, MGM’ye ait 109 

istasyonun 1960-2010 yıllarına ait verilerini kullanılmış ve çeşitli iklim indisi 

eğilimleri tespit edilmiştir. Bunlardan yağışla ilgili olanlar şu şekildedir: 

 Yıllık toplam yağış eğilimlerinin ülkenin kuzeyinde artış, Güneydoğu Anadolu, 

Akdeniz ve Ege Bölgelerinde ise azalış eğiliminde olduğu bulunmuştur. 

 Şiddetli yağışlı gün sayısı Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri hariç 

istasyonların çoğunda artış eğilimindedir. Hesaplanan ortalama artış eğilimi 17 

gün/100 yıl’dır. Doğu Karadeniz’de şiddetli yağışlı gün sayısında, güçlü bir 

artış eğilimi gözlemlenirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde güçlü bir azalış 

eğilimi gözlemlenmektedir. 

 Aşırı yağışlı gün sayısı Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri hariç 

istasyonların çoğunda artış eğilimindedir. Hesaplanan ortalama artış eğilimi, 

119 mm/100 yıl’dır. 
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 Bir günlük maksimum yağışlar Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri hariç 

istasyonların çoğunda artış eğilimindedir. Hesaplanan ortalama artış eğilimi 17 

mm/100 yıl’dır. 

Efe ve diğ. (2015) tarafından yapılan çalışmada, Türkiye geneli 1950-2013 

periyoduna ait yıllık toplam yağış için eğilim analizi Şekil 28’de verilmiştir. 

Görüldüğü üzere Karadeniz ve Marmara Bölgesi başta olmak üzere tüm kıyı 

şeridinde yağışlarda artan bir eğilim söz konusudur. Hemen hemen tüm karasal 

bölgelerde ise yıllık toplam yağışların azalan bir eğilime sahip olması kuraklığa 

doğru gidişatın bir ön göstergesi olabilir. 13 istasyonda ise yıllık toplam yağışlarda 

eğilim gözlenmemiştir. 

 

Şekil 28. Yıllık Toplam Yağış İçin Eğilim Analizi (2015) 

6.3. Sıcaklık Projeksiyonları 

Türkiye genelinde tüm modeller ve senaryolarda ortalama sıcaklıkta artış 

beklenmektedir. RCP4.5 ve RCP8.5 senaryoları için HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR 

ve CNRM-CM5.1 modellerine dayalı RegCM4.3 bölgesel iklim model çözümlerinin 

dört mevsime ait 10’ar yıllık sonuçları Şekil 29’da verilmiştir. Şekil 29’da örnek 

olarak RCP4.5 senaryosu ve HadGEM2-ES modeli verilmiştir. Her üç modelde de 

projeksiyon dönemi boyunca (2015-2100) RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarına göre 

ortalama sıcaklık anomali değerleri dört mevsim için de referans dönemine göre 

pozitif sonuçlar vermektedir. 

Üç küresel iklim modeline ve her iki emisyon senaryosuna dayalı simülasyonların 

tamamının 2015-2100 projeksiyon döneminde mevsimsel ve yıllık ölçeklerde 

Türkiye üzerinde önemli bir ısınmayı işaret ettiği görülmektedir. 2015-2100 

periyodunun ilk yıllarında bazı bölgelerde çok daha küçük sıcaklık değişimleri ve 
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hatta bazı yıllarda soğumalar görülmekle birlikte ilerleyen yıllarda sera gazlarındaki 

artışın yarattığı iklim zorlamaları bölgesel iklim değişkenliğinden daha baskın 

şekilde sıcaklıkların artışını hızlandırmaktadır. Her iki senaryo durumunda da kış 

mevsimi sıcaklıklarının 2050 yıllarından sonra 1970-2000 dönemine nazaran en az 

1°C fazla seyredeceği her üç model tarafından da öngörülmektedir. Türkiye üzerinde 

özellikle 2091-2100 yılları arasında RCP4.5 senaryosunda sıcaklık artışları 

HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR ve CNRM-CM5.1 modelleri ile kuple edilen 

RegCM4.3 için sırasıyla 3,4°C, 2°C ve 2,5°C olarak bulunmuştur. Daha yüksek 

emisyon senaryosu olan RCP8.5 de ise bu sıcaklık artış değerleri sırasıyla 5,9°C, 

4,5°C ve 4,3°C’dir. Türkiye genelinde sıcaklık artışları RCP8.5 senaryosunda 

2050’li yıllara kadar RCP4.5 senaryosunun biraz üzerinde seyretmesine karşın 

2050’li yıllardan sonra RCP8.5 senaryosu daha yüksek sıcaklık artışlarını 

göstermektedir. Sıcaklık artışları yaz ve ilkbahar mevsimlerinde kış ve sonbahar 

mevsimlerinden daha yüksektir.  
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Şekil 29. Rcp4.5 Senaryosu ve Hadgem2-Es Modeline Göre İklim Model 

Çözümlerinin Dört Mevsime Ait 10’ar Yıllık Sonuçları (SYGM, 2016) 
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Her üç model için 25 havzada ortalama sıcaklıkların 30 yıllık değişimleri 

görselleştirilmiş, örnek olarak Şekil 30 ile HadGEM2-ES modeli gösterilmiştir. 

Buna göre 2015-2100 periyodu sürecince her iki senaryo için de sıcaklık artışlarının, 

Türkiye'nin güneyinden kuzeyine gidildikçe artmakta olduğu dikkati çekmektedir. 

Örneğin en yüksek sıcaklık artışlarının Türkiye’nin Güney Doğusunda ve Akdeniz 

boyunca meydana geldiği görülmektedir. Özellikle yüksekliğin hâkim olduğu 

topoğrafya içerisinde Fırat Dicle Havzası üzerinde yaz aylarındaki beklenen sıcaklık 

artışları diğer mevsimlere göre daha yüksek ve diğer bölgelere göre ise daha hızlıdır. 

Sıcaklık artışlarının 2100’lere doğru, özellikle Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunda 

4-6°C’ye ulaşacağı beklenmektedir. Artan sıcaklıklar nedeniyle kış aylarında yağış 

tipinin daha sık olarak kardan yağmura dönmesi karla kaplı alanların azalmasına ve 

ilkbahar aylarında ise karın daha erken erimesine sebep olmaktadır. Karla kaplı 

yüzeylerdeki azalma yüzeyin albedosunun azalmasını ve dolayısıyla yüzey 

tarafından soğurulan güneş radyasyon miktarının artmasını sağlayarak sıcaklıkları 

diğer bölgelerden daha hızlı yükseltmektedir. 
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Şekil 30. Türkiye Genelinde Havzalar Üzerinde HadGEM2-ES Modeli Ortalama 

Sıcaklık Anomali Değerlerinin 30 Yıllık Ortalamaları (SYGM, 2016) 
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6.4. Yağış Projeksiyonları  

İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi ile Türkiye genelinde yağışın 

bölgesel, mevsimsel ve yıllık değişimlerinin HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR ve 

CNRM-CM5.1 modellerine dayalı RegCM4.3 bölgesel iklim model çözümlerinin 

RCP4.5 ve RCP8.5 senaryoları altında 2100 yılına kadar 10’ar yıllık sonuçları 

görselleştirilmiştir. Örnek olarak Şekil 31 ile RCP4.5 senaryosu ve MPI-ESM-MR 

modeli verilmiştir.  

RCP4.5 ve RCP8.5 senaryoları için HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR ve CNRM-

CM5.1 modellerine ait yağış projeksiyonları, yer sistem modellerine bağlı olarak 

projeksiyon dönemi boyunca (2015-2100) bölgesel olarak yağışlarda artış ve 

azalışların meydana geleceğini göstermektedir. Genel olarak projeksiyon dönemi 

boyunca on yıllık mevsimsel yağış ortalamalarında 1970-2000 yıllarını kapsayan 

referans döneme göre RCP4.5 senaryosu için -50 mm ile 40 mm arasında; RCP8.5 

senaryosuna göre ise -60 mm ile 20 mm arasında değişimler öngörülmektedir.  

Yağışta meydana gelen bu değişimler, dikkate alınan dönemlere ve RCP4.5 ve 

RCP8.5 senaryolarına bağlı olarak birbirinden önemli farklılıklar da 

gösterebilmektedir. Örneğin MPI-ESM-MR modeli 2015-2100 yılları arasında 

dönemsel olarak Türkiye genelinde 10’ar yıllık ortalamalar bazında 10,6 mm yağış 

artışlarının yanı sıra, 7,7 mm ile 28 mm arasında değişen yağış düşüşlerinin 

meydana geleceğini işaret etmektedir. Bunun yanı sıra 2015-2040 döneminde 

modeller arasında uyum bulunmazken, 2041-2070 projeksiyon döneminde 

HadGEM2-ES ve MPI-ESM-MR modelleri, her iki emisyon senaryosuna göre 

yağışta azalmalar öngörmektedir. RCP8.5 senaryosunda bu yağış azalmaları 

şiddetlenmektedir. Projeksiyon döneminin son otuz yılında ise Türkiye genelinde 

benzer yağış düşüşleri gerçekleşmektedir. 
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Şekil 31. Toplam Yağış Anomali Değerlerinin MPI-ESM-MR Modeli RCP4.5 

Senaryosu için 10’ar Yıllık Dönemlerde ve Mevsimlik Değişimi (SYGM, 2016) 
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Model simülasyonları Türkiye’nin kuzeyinde yer alan havzalarda iklim rejiminin 

referans döneminden daha yağışlı olacağını öngörmektedir. Örneğin RCP8.5 

senaryosu 2050’li yıllardan itibaren havzalardaki kuraklığın kuzeyden güneye doğru 

gidildikçe şiddetleneceğini ve havza bazındaki on yıllık ortalama yıllık yağış 

toplamlarının 150 mm’lere düşeceğini ortaya koymaktadır. En şiddetli kuraklık 

öngörüleri MPI-ESM-MR modeline, en ılıman kuraklık öngörüleri ise CNRM-

CM5.1 modeline aittir.  

Havzalar bazında yağış değişimleri yıllık toplam yağışın yüzdesi olarak 

incelendiğinde en fazla değişimlerin azalma yönünde Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz 

ve Ceyhan havzalarında olduğu görülmektedir. RCP4.5 senaryosunda bu 

havzalardaki yıllık yağış toplamlarındaki azalmalar yüzyılın son on yılında 

HadGEM2-ES için %12, MPI-ESM-MR için %15 mertebesinde iken; RCP8.5 

senaryosunda HadGEM2-ES için %20, MPI-ESM-MR için %25’lere ulaşmaktadır. 

Fırat Dicle Havzası’nda ise her iki senaryodaki yıllık toplam yağışların %3 ila %8 

arasında azalacağı beklenmektedir. Türkiye genelinde 2015-2100 yılları arasında 

tahmin edilen en düşük yağış değerleri Konya Kapalı Havzası’ndadır. Konya Kapalı 

Havzası’nda, RCP4.5 senaryosuna göre HadGEM2-ES modeli 2015-2100 arasındaki 

üç dönem ortalamalarında yağışta 10 ile 30 mm arasında değişen düşüşler 

öngörülmektedir. RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarının her üç model üzerindeki etkisi 

Türkiye’nin batısında yer alan Meriç-Ergene, Marmara Kuzey Ege, Susurluk, Gediz, 

Küçük Menderes ve Büyük Menderes Havzalarında farklılık göstermektedir. 

RCP4.5 senaryosunda HadGEM2-ES ve CNRM-CM5.1 model simülasyonları 

Marmara, Kuzey Ege, Meriç-Ergene, Küçük Menderes Havzaları iklim rejiminin 

referans döneminden daha yağışlı olacağını; MPI-ESM-MR modelinin ise Doğu 

Karadeniz, Batı Karadeniz, Marmara, Yeşilırmak Havzalarının daha yağışlı 

olacağını öngörmektedir.  

Kar projeksiyonları genel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye genelinde kar yağış 

miktarlarının her iki senaryoda da 2015-2100 yılları arasında giderek azalacağı 

öngörülmektedir. Yüzyılın başlarında günümüz Türkiye iklim rejimine benzer olarak 

normalin biraz üzerinde veya altında kar yağışları tespit edilmesine karşın sera gazı 

salım senaryolarının bölgenin doğal iklim değişkenliğinde daha baskın olması 

nedeniyle hızla azalmıştır. Sıcaklıkların artması sonucu yağışların tipinin kar 

şeklinde olması hidrolojik açıdan önem arz etmektedir. Zira biriken kar bir su 

rezervuarı işlevi görmekte ve özellikle bahar ve yaz aylarının başlarında artan 

sıcaklıkların bir sonucu olarak eriyerek nehir sistemlerine su girişi sağlamaktadır. 

Dolayısıyla yüksek alanlardaki kar örtüsü bölgesel hidrolojik döngüde önemli bir 

role sahiptir. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde ve Doğu Toroslar’da kar 

örtüsündeki azalmanın Fırat Dicle Havzası’nın hidrolojik döngüsünü değiştireceği 

beklenmektedir. 
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6.5. İklim İndisleri 

Sıcaklık, yağış ve buharlaşma miktarı gibi gözlem sonuçları iklimin tasvir 

edilmesinde temel araçlardır. Zaman zaman kullanım amacına bağlı olarak 

bahsedilen temel parametrelerin birlikte kullanıldığı değişkenlere de ihtiyaç 

duyulmuştur. Basit ortalama değerlerin çok üzerinde bilgi veren “iklim indisleri”, bir 

olayın meydana gelip gelmeyeceğini ifade eden, çoğunlukla da günlük veri ya da 

aşımlara dayanan göstergelerdir.  

İklim indislerine örnek olarak ardışık kurak gün sayısı, yaz günleri (maksimum 

sıcaklığın 25°C’den yüksek olduğu gün sayısı), 5 günlük maksimum yağış (mm 

cinsinden 5 günlük ardışık maksimum yağış miktarı) verilebilir.  

Türkiye için yapılan bir çalışmada 17 adet iklim indisi hesaplanmış; bu indislerin 

2100 yılına kadar nasıl olacağına ilişkin projeksiyonlar da ortaya konulmuştur. 

Çalışılan indisler Table 7 de verilmiştir. Bu indislerden don olan günler, yaz günleri, 

sıcak hava dalgası, maksimum yağış indisleri, çok şiddetli yağışlı gün sayısı ve 

ardışık kurak gün sayısı indisleri daha detaylı olarak aşağıda verilmiştir (SYGM, 

2016). 

Tablo 7. İklim İndisleri 

ID  İndis Adı  Tanımlama  Birim  

FD0  Don Olan Günler  
Minimum sıcaklığın 0°C’den küçük 

olduğu günler  
Gün  

SU25  Yaz Günleri  
Maksimum sıcaklığın 25°C’den 

büyük olduğu günler  
Gün  

TN10p  
Serin Soğuk 

Geceler  

Tminimum < normalinin %10 olduğu 

günler  
Gün  

TX10p  Serin Soğuk Günler  
Tmaksimum < normalinin %10 

olduğu günler  
Gün  

TN90p  Sıcak Geceler  
Tminimum > normalinin %90 olduğu 

günler  
Gün  

TX90p  Sıcak Günler  
Tmaksimum > normalinin %90 

olduğu günler  
Gün  

TX35  Aşırı Sıcak Günler  
Maksimum sıcaklığın 35°C’ den 

büyük olduğu gün sayısı  
Gün  

WSDI  Sıcak Hava Dalgası  
Tmaksimum > normalinin %90 

olduğu en az 6 ardışık gün sayısı  
Gün  

CSDI  
Soğuk Hava 

Dalgası  

Tminimum < normalinin %10 olduğu 

en az 6 ardışık gün sayısı  
Gün  
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DTR  
Günlük Sıcaklık 

Genişliği  

Günlük maksimum ve minimum 

sıcaklıkların farkı  
°C  

RX5   
5 Günlük 

Maksimum Yağış  

5 günlük ardışık maksimum yağış 

miktarı  
mm  

RX1   
1 Günlük 

Maksimum Yağış  
Günlük maksimum yağış miktarı  mm  

R10  
Şiddetli Yağışlı 

Gün Sayısı  

Yağışın 10 mm’den yüksek olduğu 

günler  
Gün  

R20  
Çok Şiddetli 

Yağışlı Gün Sayısı  

Yağışın 20 mm’den yüksek olduğu 

günler  
Gün  

R25  
Çok Şiddetli 

Yağışlı Gün Sayısı  

Yağışın 25 mm’den yüksek olduğu 

günler  
Gün  

CDD  
Ardışık Kurak Gün 

Sayısı  

Yağışın 1 mm’den düşük olduğu 

ardışık gün sayısı  
Gün  

CWD  
Ardışık Islak Gün 

Sayısı  

Yağışın 1 mm’den yüksek olduğu 

ardışık gün sayısı  
Gün  

 

6.5.1. Don Olan Günler İndisi 

Don olan günler indisi (FD0), günlük minimum sıcaklığın 0°C derecenin altında 

olduğu günlerin yıl içerisindeki sayısıdır. Türkiye üzerinde don olan günlerin 

sayıları yüzey topoğrafyasına benzer bir dağılım göstermektedir. Bunun yanı sıra bu 

dağılımı enlem derecesi ve denize yakınlık da etkilemektedir. RCP4.5 ve RCP8.5 

senaryolarına dayalı üç yer sistem modeli ile kuple edilen RegCM4.3 bölgesel iklim 

modeli için Türkiye genelinde FD0 indisinin 2015-2040; 2041-2070 ve 2071-2100 

yılları arasındaki Türkiye ortalamaları Şekil 32. Don Olan Günler İklim İndisi 

Karşılaştırması (gün) Şekil 32 ile sergilenmektedir.  
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Şekil 32. Don Olan Günler İklim İndisi Karşılaştırması (gün) (SYGM, 2016) 

30’ar yıllık dönemler halindeki değişimleri RCP senaryolarına göre farklılık 

oluşturmaktadır. 2015-2100 periyodunda Türkiye ortalama sıcaklık artışlarında 

HadGEM2-ES ile MPI-ESM-MR modelleri arasında bir sıcaklık öngörüsü yapan 

CNRM-CM5.1 kuple sisteminin don olan günler sayılarındaki değişimler de ana 

azalmaların olduğu bölgelerde diğer modelin arasında kalmaktadır. 2015-2040 

döneminde RCP4.5 senaryosuna göre Doğu ve Orta Anadolu Bölgeleri’nin kuzey 

kesimleri yılın yaklaşık 120 günü civarındaki don olan günler Orta Anadolu’da 90 

güne düşmektedir. Don olan günlerin sayılarının gelecek her 30 yılda azalması kıyı 

şeridinden kara içine doğru artmaktadır. Dağ sıralarının Ege Denizi’ne dik 

konumundan dolayı deniz üzerinden batılı akışlar, Türkiye’nin batısından Orta 

Anadolu’ya kadar ulaşabildiğinden, don olan günlerin sayılarındaki azalmalar bu 

bölgelerde karasal alanın içlerine daha fazla sokulmaktadır. Aynı dönem içerisinde 

RCP8.5 durumunda da bu bölgelerde benzer şartlar meydana gelmekte RCP4.5’ten 

önemli fark görülmemektedir. Don olan gün sayıları Türkiye’nin batısından, kuzey 

ve güney sınırlarından kara içine doğru gelecek her otuz yılda giderek azalmaktadır. 

RCP8.5 senaryosu özellikle yüksek sayıdaki don olan günlerin yaşandığı alanlar 

olan yüksek irtifalı bölgelerde Orta Toroslar’dan Tahtalı Dağlarına uzanan Seyhan, 

Ceyhan Havzaları’nın kuzey kesimlerinde, Kızılırmak Havzası’nın güney batı 

kesimlerini içine alan bölge içerisinde son 30 yıllık periyotta 100 günler civarından 

70-80 günler civarına azalmaktadır. Benzer durum Fırat Dicle Havzası’nın kuzey 

kesimlerinde de söz konusudur. 0°C’nin altında görülen minimum sıcaklık 

azalmalarının yansımaları aynı bölgelerde kar yağışları miktarında da görülmektedir. 

Model simülasyonlarının kar miktarı sonuçları bu bölgelerdeki yağışın karakterinin 

sıklıkla kardan yağmura döndüğüne işaret etmektedir. 
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Şekil 33. Don Olan Günler İklim İndisi Değerleri (gün) (HadGEM2-ES Modeli 

RCP8.5 Senaryosu için) (SYGM, 2016) 

6.5.2. Yaz Günleri İndisi  

SU25 yaz günleri indisi, 1 yıl içerisinde günlük maksimum sıcaklığın 25°C den 

büyük olduğu günlerin sayısıdır. SU25 indisi referans döneminin dağılımı hem 

enlem hem de topoğrafyanın etkisini açık bir şekilde göstermektedir.  

Ardahan Platosu ve Erzurum Kars Platosu civarında, yaz günleri sayısı ortalama 

olarak yılda 20-30 gün civarındayken, Akdeniz kıyı şeridi boyunca 150-170 güne 

yükselmektedir. 2015-2040 döneminde SU25 indisinin yılda 160-170 gün üzerinde 

yer aldığı bölgeler, başta Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri ile Orta ve 

Güney Ege Bölgeleri’dir. Türkiye geneli ortalamaları Şekil 34 ile sunulmaktadır. 

HadGEM2-ES’e benzer olarak sıcak gün sayıları simülasyonların ilk periyodunda 

1971-2000 yılı değerlerinin neredeyse iki katı kadardır ve ilerleyen periyotlarla 

giderek artmaktadır. Ortalama sıcaklıklardaki artış beklentileri bakımından CNRM-

CM5.1 diğer modellerin arasında kalmış olsa da ekstrem sıcaklıklardaki artışlar 

HadGEM2-ES ve MPI-ESM-MR modellerine göre daha yavaş olmaktadır. 

Sıcaklıkların olasılık dağılım fonksiyonunun soğuk uç değerlerinin frekansındaki 

azalma diğer modellerden daha az olduğu gibi sıcak uç değerlerindeki azalma da 
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diğer modellerden daha azdır. Bu durum CNRM-CM5.1’in genel olarak daha yağışlı 

bir model olması ile ilişkilidir.  

Türkiye’nin güney ve batı bölgelerinde SU25 indis değerleri tüm modellerde 

birbirine yakın değerdedir. Senaryo farklılığı ikinci periyottan itibaren daha belirgin 

şekilde ortaya çıkmaktadır. 2071-2100 döneminde ise yaz günü sayıları RCP4.5 için 

Batı ve Orta Trakya bölgelerinde 160-170 günlere ulaşılmaktadır. Ancak RCP8.5 

senaryosu durumunda yaz günleri sayısında çarpıcı bir artış görülmektedir. Örneğin 

Orta ve Güney Ege ile birlikte Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu’nun 

önemli bir kısmında yaz günleri 200 güne erişilmektedir. Buna bağlı olarak bu 

senaryoda Türkiye’nin tamamına yakın kısmında yılın 5 ayından fazlasında gündüz 

sıcaklıklarının 25°C’nin üzerinde olması beklenmektedir. CNRM-CM5.1 model 

sonuçları Akdeniz kıyı şeridi ve Güney Doğu Anadolu üzerinde diğer modeller ile 

benzer sonuçları vermekle beraber İç Anadolu ve Doğu Anadolu üzerindeki değerler 

20-30 gün kadar daha düşüktür. 

 
 

Şekil 34. Yaz Günleri İklim İndisi Karşılaştırması (SYGM, 2016) 
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Şekil 35. Yaz Günleri İklim İndisi Değerleri (gün) (MPI-ESM-MR Modeli RCP4.5 

Senaryosu için) (SYGM, 2016) 

6.5.3. Sıcak Hava Dalgası İndisi  

WSDI sıcak hava dalgaları her takvim gününün maksimum sıcaklığının referans 

döneminin %90’ından daha fazla olduğu günleri göstermektedir. Bu nedenle WSDI 

sıcak hava dalgası indisi yalnızca yaz mevsime özgü olarak hesaplanan sıcak hava 

dalgalarından farklılık gösterir. Örneğin en az 6 gün boyunca maksimum sıcaklıklar, 

referans dönemdeki aynı günün sıcaklıklarının %90’ından daha büyük oluyorsa, bu 

sıcak hava dalgası içerisinde yer alan günler olur.  

RCP4.5 ve RCP8.5 senaryosuna ait 2015-2040 dönemi indis sonuçları Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi dışında referans dönemi ile büyük ölçüde örtüşmektedir ve tüm yer 

sistem modelleri birbirine benzer olarak sıcak hava dalgalarının Türkiye’nin güney 

enlemlerinden kuzeye doğru gelecek her 30 yıllık periyotta artacağına işaret 

etmektedir (Şekil 37). Bu projede kullanılan HadGEM2-ESM diğer iki yer sistem 

modeline göre daha fazla sıcak günlere maruz kalınabileceğini öngörmektedir. En 

yüksek indis değerlerinin ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde meydana 

geleceği öngörülmektedir. Son projeksiyon döneminde ülkenin tamamen güney 

bölgelerinde 80-120 gün arasında değişen WSDI indis değerlerinin hakim olacağı 

anlaşılmaktadır. RCP8.5 senaryosu durumunda ise bu değerler 200 günlere 
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ulaşmaktadır. Diğer bir deyişle gelecek dönem projeksiyonunda yılın altı ayından 

daha fazla bir zaman, günümüz maksimum sıcaklıklarına göre daha uç değerlerde 

maksimum sıcaklıklarla karşılaşılacaktır. Akdeniz kıyılarında üç kuple model 

sistemi içerisinde HadGEM2-ES sıcak hava dalgalarının daha sık ve uzun süreli 

yaşanacağını öngörmektedir. Hem RCP8.5 hem de RCP4.5 senaryolarında MPI-

ESM-MR ile CNRM-CM5.1 modelleri benzer değerler almıştır. HadGEM2-ES 

modeli yüksek emisyon salımları nedeniyle değişen ışınımsal zorlamalara daha 

duyarlı bir yapı sergilemektedir. Ekstremlerin yaşanacağı bölgelerde bu durumun 

turizm ve sağlık sektörlerinde stres yaratması beklenmektedir. Sıcak hava 

dalgalarının oluşum sıklığı ve süreleri bakımından Türkiye’nin kuzeyi ve güneyi 

arasındaki kontrast en fazla MPI-ESM-MR modelinde tespit edilmiştir. Sıcak hava 

dalgalarındaki gün sayılarının artması, özellikle sağlık sorunları olan kişilerin, 

yaşlıların ve bebeklerin/çocukların sağlıklarını tehdit eder hale gelecektir. Yazın 

sıcak hava dalgaları ile ilişkili olarak orman yangın risklerinin artması beklenebilir. 

Ayrıca, özellikle yaz aylarında ortam soğutması için gereken enerji ihtiyacında da 

ciddi artışlar beklenmektedir. 

 

Şekil 36.  Sıcak Hava Dalgası İklim İndisi Karşılaştırması (SYGM, 2016) 
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Şekil 37.  Sıcak Hava Dalgası İklim İndisi Değerleri (gün) (MPI-ESM-MR Modeli 

RCP8.5 Senaryosu için) (SYGM, 2016) 

6.5.4. Maksimum Yağış İndisleri 

Türkiye genelindeki RX5 indis değişimleri Karadeniz kıyı şeridi dışında 30’ar yıllık 

her üç projeksiyon döneminde de benzerlikler göstermektedir. Tüm modellerde 

RX5gün değerleri RCP4.5 ve RCP8.5 senaryoları için Orta Anadolu Bölgesi’nde 

maksimum beş günlük yağış toplamlarının uzun dönem ortalamasının 20-40 mm 

arasında ve Karadeniz ve Akdeniz kıyı şeridi boyunca 100-200 mm arasında 

olacağını öngörmektedir. RX5gün Türkiye üzerindeki dağılım paterni yüzyılın 

sonuna kadar çok fazla değişmemektedir. Gelecek 30 yıllık periyotlar boyunca Doğu 

Karadeniz, Antalya Havzası ve özellikle RCP8.5 senaryosunda Güney Doğu 

Anadolu Bölgesi’nde RX5gün indislerinde artışlar olabileceği öngörülmektedir. 

Tüm modellerde 2015-2040 dönemi Türkiye ortalaması referans dönemi 1970-2000 

değerinin 1,5 katı kadardır. RCP4.5 senaryosu için tüm modeller RX5gün Türkiye 

ortalamasında 2015-2040 periyodundan daha fazla sapmanın yaşanmayacağını, 

RCP8.5 senaryosunda düzenli hafif artışların olacağını tahmin etmektedir. Her üç 

model sonucu Marmara Bölgesinde, Ege (özellikle güney Ege) ve Karadeniz kıyı 

şeridinde, İç Anadolu Bölgesinde ve Dicle Fırat havzasında 5 günlük maksimum 

yağışlarda yüzyılın sonuna doğru artışlar öngörmektedir. Trakya’da 70 mm 

civarında olan günümüz ortalamalarının 100 mm’lere yükseleceği öngörülmektedir. 
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Yalnızca CNRM-CM5.1 RegCM4.3 kuple sistemi Trakya’nın batısında 

günümüzden farklı beş günlük maksimum yağışları beklememektedir.  

 

Şekil 38.   CNRM-CM5.1 Modeli RCP4.5 Senaryosu için 30 yıllık Maksimum 

Yağış (RX5 Gün) İklim İndisi Değerleri (mm) (SYGM, 2016)  

RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarına dayalı HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR iklim 

modellerine ait RX1 günlük maksimum yağış indisi değerleri referans dönem 

değerleri ile büyük ölçüde örtüşmektedir ve iki senaryo arasında büyük farklılıklar 

yoktur. Türkiye genelindeki RX1 indis değişimleri Karadeniz kıyı şeridi dışında her 

üç projeksiyon döneminde de benzerlikler göstermektedir. HadGEM2-ES ve MPI-

ESM-MR modellerine ait indis değerleri RCP4.5 ve RCP8.5 senaryoları durumunda 

tüm kıyı şeritleri dışında 20 ile 40 mm arasında ve tüm kıyı bölgelerinde 40-100 mm 

arasında değerler almaktadır. Marmara Bölgesinde, Ege ve Karadeniz kıyı şeridinde 

ve Fırat Dicle Havzası’nda tüm modellerde RX1gün miktarında artış 

beklenmektedir. En yüksek artış değerleri MPI-ESM-MR modeli tarafından iki 

senaryo içinde öngörülmüştür. Ortalamalar 50mm’lerden 80mm’lere çıkmaktadır. 

Bu bölgede en büyük değişim son 30 yıl içinde görülmektedir. Bölgedeki aşırı 

sıcaklık artışlarının atmosferik nem taşınımıyla birlikte konvektif kararsızlığı 

arttırarak ekstrem yağışları artırması olasıdır. Tüm modeller 2015’ten 2100’e doğru 

bir günlük yağış maksimumunun yavaş bir şekilde artabileceğini öngörmektedir. 



 

84 

 

Şekil 39.  HadGEM2-ES Modeli RCP4.5 Senaryosu İçin 30 Yıllık Maksimum Yağış 

(RX1 Gün) İklim İndisi Değerleri (mm) (SYGM, 2016) 

6.5.5. Çok Şiddetli Yağışlı Gün İndisi 

R20mm indisi, çok şiddetli yağışlı gün sayısını gösterir ve yağışın 20 mm’yi aştığı 

günlerin sayısını vermektedir. HadGEM2-ES ve MPI-ESM-MR modellerinin 

RCP4.5 ve RCP8.5 senaryo sonuçları için değerleri referans dönem değerleri ile 

büyük ölçüde örtüşmektedir. Türkiye genelindeki R20 indis ortalaması 3-4 gündür. 

Bununla birlikte daha sık 20 mm’den daha fazla yağış alan bölgeler R10 indisine 

benzer olarak Doğu Karadeniz, Batı Akdeniz ve Antalya Havzaları ve Dicle Fırat 

Havzası’nda Güney Doğu Torosların kuzey bölümüdür. En yüksek değerler görülen 

başta Doğu Karadeniz olmak üzere kıyı bölgelerde R20 indisi 14-28 gün arasında 

değişmektedir. Ayrıca RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarına ait CNRM-CM5.1 model 

sonuçları da diğer iki model sonucuyla benzerlik göstermektedir. Marmara, Batı 

Karadeniz, Güney Ege ve Van Gölü civarında 20 mm’den fazla yağışlı gün 

sayılarında küçük artışlar olacağı tüm modeller ve senaryolarca beklenmektedir. 

HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR ve CNRM-CM5.1 modellerine ait indis değerleri 

RCP4.5 ve RCP8.5 senaryoları aşırı uç yağış değerlerinde çok farklı bir değişim 

göstermemektedir. 
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Şekil 40.  Çok Şiddetli Yağışlı Gün Sayısı İklim İndisi Değerleri (HadGEM2-ES 

Modeli RCP8.5 Senaryosu İçin) (SYGM, 2016) 

6.5.6. Ardışık Kurak Gün İndisi  

RCP4.5 ve RCP8.5 senaryo sonuçları için HadGEM2-ES ve MPI-ESM-MR ve 

CNRM-CM5.1 model sonuçlarına göre her üç projeksiyon döneminde de benzer 

sonuçlar elde edilmektedir. 1970-2000 referans dönemine göre 2015-2040 yılları 

arasında tüm modellerin ardışık kurak geçen gün sayıları 4-15 arasında 

yükselmektedir. İlk periyotta ardışık kurak geçen gün sayılarında en büyük değişim 

HadGEM2-ES ve en az değişim MPI-ESM-MR model simülasyonları ile elde 

edilmiştir. CNRM-CM5.1 ise ardışık olan kurak geçen günlerin ortalamalarının 

referans döneminden daha kısa olacağını öngörmektedir. MPI-ESM-MR referans 

dönemindeki ardışık kurak günleri simüle etmede performansı en iyi model olarak 

belirlenmiştir. Ardışık kurak geçen günlerdeki artışlar Doğu Akdeniz, Konya Kapalı 

Havzaları ve Fırat-Dicle Havzası’nın Doğu Toroslar’ın güneyinde kalan kısmında 

görülmektedir. Ayrıca Ege kıyılarından İç Anadolu’ya doğru olan bölgede kurak 

geçen gün sayılarında 10 günler mertebesinde artışlar beklenmektedir. Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde CDD indis değerleri 140-160 günü bulmaktadır. Karadeniz 

kıyılarında ise 30-70 gün arasındadır. CNRM-CM5.1 modelinde ise her iki 

senaryoda da CDD indisi sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 100-120 günü 
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bulmaktadır. CNRM-CM5.1 modeli her ne kadar yağış eksikliği ve yağış fazlalığı 

olan bölgeleri diğer modellere benzer olarak tahmin etse de genel olarak Türkiye 

üzerinde toplam yağışların artacağını öngören bir modeldir. Diğerlerinden farklı 

olarak CNRM-CM5.1 modeli RCP8.5 senaryosu ile Güney Doğu Anadolu’da 

ardışık kurak geçen günlerde kısmi bir azalma beklemektedir. 

 

Şekil 41.  Ardışık Kurak Gün Sayısı İklim İndisi Değerleri (gün) (HadGEM2-ES 

Modeli RCP8.5 Senaryosu İçin (SYGM, 2016) 
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7. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TÜRKİYE SU KAYNAKLARINA 

ETKİSİ 

Türkiye 25 hidrolojik havzaya bölünmüş olup bu havzalara temel teşkil eden su, 

hayati ve toplumsal öneme sahip bir kaynaktır. Su açısından dünyanın yarı-kurak bir 

bölgesinde bulunan Türkiye'nin yağış rejimi, mevsimlere ve bölgelere göre büyük 

farklılıklar göstermekte olup, bazı akarsu havzalarında su ihtiyaçlarının, kaynakların 

potansiyelini aşmış durumda olduğu görülmektedir.  

İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisi, daha önceki bölümlerde de 

belirtildiği üzere yağış rejimi ve sıcaklıktaki değişimler öncelikli olmak üzere, iklim 

parametrelerindeki değişimlerden kaynaklanmaktadır. Sıcaklıklardaki değişiklik 

evapotranspirasyon hızını, bulut karakteristiğini, toprak nemini, fırtına şiddetini ve 

kar yağış ve erime rejimlerini etkilemektedir. İklim değişikliği nedeniyle meydana 

gelen bahsekonu değişimler, su döngüsü ve su kaynakları için çok önemli sonuçlar 

doğurabilmektedir.   

Örneğin belirli bir alanda gözlemlenen taşkın ve kuraklık periyodu, yıldan yıla yağış 

şiddetlerinde gözlenen değişimlerden ve kısa süreli yağış miktarlarında meydana 

gelen farklılıklardan (sağanak yağış gibi) kaynaklanabilmektedir. Ayrıca, sağanak 

yağış sıklığının da genel olarak iklim değişikliği ile birlikte artış göstermesi kuvvetle 

muhtemeldir.  Aynı zamanda yağışlardaki değişimler taşkın ve kuraklık olaylarının 

sıklık ve şiddetinde, yüzeysel akış rejiminde, yeraltına sızan su miktarında, bitki 

deseni ve büyüme hızlarında değişikliğe yol açmaktadır (Ragab & Prudhomme, 

2002).  

Olumsuz olarak etkilenecek su kaynakları, kişi başına düşen su miktarını da olumsuz 

etkileyecek, nüfus artışının da etkisiyle su kaynakları önemli ölçüde baskı altında 

kalacaktır. Kurak dönemlerde yeraltı sularının aşırı kullanılması, deniz sularının bu 

alanlara girmesine ve su niteliğinin geri döndürülemez biçimde bozulmasına neden 

olabilecektir. Kar örtüsü azalacak, kar erime zamanı değişerek daha erken zamana 

kayacaktır. Tüm bu etkiler, bizleri yaşam için vazgeçilmez olan su kaynaklarının 

gelecekteki değişimine yönelik tahmin çalışmalarına yönlendirmektedir.     

Türkiye’de çeşitli maksatlara yönelik su kullanımlarında, teknik ve ekonomik 

anlamda kullanılabilir yüzeysel ve yeraltı suyu miktarının toplamı 112 milyar m3’tür.  

Buna göre kullanılabilir yüzeysel su potansiyeli yurt içindeki akarsulardan 95 milyar 

m3, komşu ülkelerden yurdumuza gelen akarsulardan 3 milyar m3 olmak üzere, yılda 

ortalama toplam 98 milyar m3’tür. 14 milyar m3 olarak belirlenen yeraltı suyu 

potansiyeli ile birlikte ülkemizin kullanılabilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda 

ortalama toplam 112 milyar m3 olup, 44 milyar m3’ü kullanılmaktadır. 
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Su tüketimi konusuna bakıldığında ise, Türkiye’deki toplam su tüketiminin gerek 

nüfus artışı gerekse tüketim davranışlarına bağlı olarak artacağı öngörülmektedir. 

TÜİK’in 2018-2080 yılları için yaptığı nüfus projeksiyonlarına göre demografik 

göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde, 2017 yılı ADNKS 

sonuçlarına göre 80 milyon 810 bin 525 kişi olan Türkiye nüfusunun, 2023 yılında 

86 milyon 907 bin 367 kişiye, 2040 yılında ise 100 milyon 331 bin 233 kişiye 

ulaşması beklenmektedir. Nüfusumuz 2069 yılına kadar artarak 107 milyon 664 bin 

79 kişiyle en yüksek değerine ulaşacaktır. Bu yıldan itibaren azalışa geçmesi 

öngörülen ülke nüfusu 2080 yılında 107 milyon 100 bin 904 kişi olacaktır. 

 

Şekil 42. Türkiye Nüfusu, 2013-2080 (TUİK, 2018) 

TÜİK tarafından 2030 yılında Türkiye nüfusunun 93 328 574 kişi ve kişi başına 

düşen kullanılabilir su miktarının ise 1200 m³/yıl civarında olacağı tahmin 

edilmektedir (Şekil 42).  

Mevcut büyüme hızı ve su tüketim alışkanlıkları gibi nedenler hâlihazırda su 

kaynakları üzerinde önemli bir baskı oluşturmaktadır. Gerekli tedbirler alınmadığı 

takdirde, artan su ihtiyacı ve iklim değişikliğinin de meydana getirdiği baskıyla bu 

durumun önümüzdeki dönemde ciddi derecede olumsuz etkileri olabilecektir.  

Avrupa Çevre Ajansı tarafından 2009 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada 2000 ve 

2030 yıllarında Türkiye ve AB ülkelerinde su stresi (su miktarındaki azalmanın su 

varlığına oranı) seviyeleri tespit edilmiştir (Şekil 43). 
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Şekil 43. Türkiye ve AB Ülkelerinde Su Stresi Seviyeleri (AÇA, 2009) 

Şekil 43’den de anlaşılacağı üzere Kuzey ve Orta Avrupa’daki iyileşmenin aksine 

Türkiye için durumun olumsuz olacağı anlaşılmaktadır.  

7.1. Hidrolojik Projeksiyonlar  

İklim değişikliğinin havzalardaki su potansiyelini nasıl etkileyeceği, bütçe açığı 

vermesi muhtemel havzalar ve dönemlerin tespiti için Mülga Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı’nca bir çalışma yürütülmüştür (SYGM, 2016). Bahsekonu çalışmada 

havzalardaki iklim projeksiyonları ile hidrolojik modeller çalıştırılmıştır. 

Gelecek dönemde havzalardaki su potansiyelindeki muhtemel değişimler 

HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR ve CNRM-CM5.1 iklim modelleri ile RCP4.5 ve 

RCP8.5 senaryoları bazında 2015-2100 periyodu için sıcaklık ve yağış 

projeksiyonları kullanılarak tespit edilmiştir. Havzada tespit edilen drenaj alanları 

ölçeğinde hidrolojik değişkenler 2100 yılına kadar projekte edilmiş, her havzada 

brüt ve net su potansiyeli değişimi hesaplanmıştır.  2015-2100 döneminde Türkiye 

genelinde toplam brüt ve net su potansiyellerindeki değişim, modellerin tüm 

senaryoları bazında detaylı olarak Şekil 44 ile sergilenmektedir. Türkiye geneli brüt 

ve net su potansiyeli tahminleri incelendiğinde 30’ar yıllık ortalamalarda en düşük 

değerler her iki senaryo (RCP4.5 ve RCP8.5) için HadGEM2–ES modeli ile 

üretilmektedir.  

Her üç iklim modeli ve iki senaryo sonuçlarına göre Türkiye’de toplam akışın 

referans döneme göre azalacağı öngörülmektedir. Hem RCP4.5 hem de RCP8.5 
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senaryosu sonuçları için en düşük toplam akış tahminleri HadGEM2–ES modeli ile 

üretilmiştir. MPI-ESM-MR ve CNRM-CM5.1 modeliyle tüm dönemler boyunca 

birbirine yakın sonuçlar üretilmiştir. RCP4.5 senaryosu ile yapılan toplam akış 

tahminlerinin RCP8.5 senaryosu sonuçlarına göre biraz daha fazla olduğu göze 

çarpmakla birlikte, model tahminlerinin tamamı referans dönemi değerinden 

(~186.000 milyon m3/yıl) düşük kalmaktadır. 30’ar yıllık ortalama tahminler 

referans döneme göre daha düşük olmasına rağmen her üç model için de aynı 

modelin aynı senaryosu için 30 yıllık dönem değerinin çok fazla değişmediği 

görülmektedir.  

HadGEM2-ES iklim modeli çıktılarıyla yönetilen simülasyonlarda, en az gelecek 3 

on yıllık dönemde su açığı ~6.000 milyon m3/yıl düzeyinde olabileceği tahmin 

edilmektedir. HadGEM2-ES modeli ile RCP8.5 senaryosu için yürütülen hidrolojik 

modelleme simülasyonlarında da, asgari gelecek 6 on yıllık dönemde ~7.000 milyon 

m3/yıl (maks: ~15.000 milyon m3/yıl) düzeyinde su açığı beklentisi bulunmaktadır.  

Türkiye geneli için model sonuçlarının değerlendirilmesi kapsamında, özet çalışma 

mahiyetinde bir istatistiki analiz yapılmıştır. İklim modelleri çıktılarıyla WEAP 

destekli SWAT hidrolojik modeliyle gerçekleştirilen simülasyonlarda, 3 alt 

projeksiyon dönemi için tahmin edilen medyan brüt su potansiyellerinin referans 

dönemi medyan değerine göre durumu karşılaştırılmıştır. Buna göre, HadGEM2-ES 

iklim modeli çıktılarına dayalı hidrolojik modelleme ile 2015-2100 dönemindeki 3 

alt dönem için medyan brüt su potansiyellerinin, referans dönemi medyan değerine 

göre %40-45 azalacağını tahmin edilmektedir. Aynı şartlarda MPI-MSM-MR iklim 

modeli çıktılarıyla gerçekleştirilen hidrolojik model projeksiyonlarından elde edilen 

medyan brüt su potansiyeli azalma oranının %15-20 aralığında kalacağı tahmin 

edilmektedir. 
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Şekil 44. Türkiye Geneli İçin İklim Projeksiyonları Senaryolarına Göre Brüt ve Net 

Su Potansiyellerinin 30’ar Yıllık Karşılaştırılması (SYGM, 2016) 
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Türkiye’de akarsu havzalarının 2015-2100 dönemi için net su açığı/fazlası durumu 

tematik harita formatında üç model ve iki senaryo için ayrı ayrı hazırlanmış olup, 

örnek olarak MPI-ESM-MR modeli RCP4.5 senaryosu Şekil 45, Şekil 46 ve Şekil 

47 ile sunulmaktadır. Su fazlası/açığını gösteren tematik haritalar, gelecekte komşu 

havzalar arasında olası su transferini belirleme amacıyla da kullanılabilecektir. 

Bütün dönemlerde en kayda değer su açığının gözlendiği havzalar ise genel 

itibariyle Fırat Dicle, Doğu Akdeniz ve Konya Kapalı Havzalarıdır. 

HadGEM2-ES modeli RCP4.5 senaryosuna göre, tüm dönemlerde su fazlası olan 

havzalar Doğu Karadeniz ve Çoruh Havzaları olarak gözükmektedir. Benzer şekilde 

tüm projeksiyon dönemlerinde Marmara, Susurluk, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, 

Yeşilırmak, Antalya, Aras ve Van Gölü Havzalarında da öngörülen net su miktarının 

tahmini su kullanımları için yeterli olduğu gözlenmiştir. Fırat-Dicle Havzası’nda 

projeksiyon dönemi başlangıcından itibaren, Doğu Akdeniz ve Konya Kapalı 

Havzalarında ise, özellikle 2041-2100 döneminde (tedbir alınmadığı takdirde) 

hissedilir derecede su açığı yaşanması muhtemeldir. Geriye kalan diğer havzalarda, 

tüm dönemlerde düşük mertebede su açıkları gözlenebilecektir. Ülke genelinde su 

mevcudiyeti açısından en kritik 30 yıllık projeksiyon dönemi, 2041-2070 arası (orta 

dönem) olarak göze çarpmaktadır. HadGEM2-ES iklim modelinin RCP8.5 

senaryoları, RCP4.5 senaryoları ile büyük ölçüde paralel sonuçlar vermekte olup, 

daha kritik iklim şartlarını gösterdiğinden, havzalar genelinde göreceli olarak bir 

miktar daha fazla su açığına işaret etmektedir.  

MPI-ESM-MR modeli genel olarak HadGEM2-ES modeline göre havzalarda nispi 

olarak daha fazla su olacağına işaret etmektedir. Buna göre, yukarıda da tariflenen 

kayda değer ölçekte su fazlası olması beklenen, Doğu Karadeniz ve Çoruh 

Havzalarına ilaveten, Batı Karadeniz ve Yeşilırmak Havzalarında da büyük oranda 

su fazlası olacağı tahmin edilmektedir. Öte yandan, yine su açığı olması muhtemel 

Fırat-Dicle, Konya Kapalı ve Doğu Akdeniz Havzaları modelin bu senaryosunda 

öne çıkmaktadır. Tüm projeksiyon dönemleri boyunca yine Marmara, Kuzey Ege, 

Susurluk, Sakarya, Kızılırmak, Aras ve Van Gölü Havzaları, tüm kullanımlar ve 

tahsisler için yeterli suyun olması beklenen havzalardır. MPI-ESM-MR modeli 

RCP8.5 senaryosu RCP4.5 senaryosu ile büyük ölçüde paralellik arz etmekle 

birlikte, 2071-2100 dönemi için Doğu Akdeniz Havzası için tahmin ettiği büyük 

ölçekli su açığı dışında genel itibariyle çok kritik sonuçlar üretmemiştir. Ayrıca söz 

konusu senaryo yine sadece 2071-2100 döneminde Büyük Menderes ve Seyhan 

Havzaları için kayda değer ölçüde artan su açıklarına işaret etmektedir. Diğer iklim 

modeli olan CNRM-CM5.1 tahminleri, MPI-ESM-MR modeli çıktılarına oldukça 

yakın sonuçlar üretmiştir.  
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Şekil 45. 2015-2040 dönemi için Havza Bazlı Su Fazlası/Açığını Gösterir Tematik 

Harita1 (MPI-ESM-MR RCP4.5) (SYGM, 2016) 

 

 

Şekil 46. 2041-2070 Dönemi İçin Havza Bazlı Su Fazlası/Açığını Gösterir Tematik 

Harita1 (MPI-ESM-MR RCP4.5) (SYGM, 2016) 

                                                      
 

1 Fırat Nehri Havzası için mansap ülkelerine su bırakma taahhüttü olan 500 m3/s dikkate alınmıştır. 

Dicle Nehri Havzası için mansaba bırakılan 2011-2015 yılları arası ortalama debi değeri 342 m3/s 

dikkate alınmıştır.  
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Şekil 47. 2071-2100 Dönemi İçin Havza Bazlı Su Fazlası/Açığını Gösterir Tematik 

Harita1 (MPI-ESM-MR RCP4.5) (SYGM, 2016) 

 

Türkiye’nin Fırat-Dicle Havzasından mansap ülkelerine su bırakmayı taahhüt ettiği 

miktarlar da tematik haritalarda dikkate alınmıştır. Her üç model çıktıları, Fırat-

Dicle havzasında 2015 -2100 döneminde 2-12 milyar m3/yıl’a ulaşan mertebelerde 

su açığının beklendiğini göstermektedir. Bu veriler, Türkiye’nin daha önce havzadan 

mansap ülkelerine bırakmayı deklare ettiği su miktarları ile ilgili yeni bir 

değerlendirme yapması gerektiğini ortaya koymaktadır.  

7.2. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisinin Havza Bazında 

Değerlendirilmesi 

Nehir havzalarında suyun ayrım çizgisinden denize aktığı noktaya, kapalı havzalarda 

ise suyun toplandığı nihai noktaya göre suyun toplanma alanına “havza” denir. 

İklim değişikliğinin etkileri bölgesel olarak her zaman önemli farklılıklar 

göstermektedir. Türkiye gibi iklimsel, coğrafi ve yükseklik özelliklerinin büyük 

farklılıklar gösterdiği alanlarda ise değişimin niteliği de niceliği de daha da 

büyümektedir. Örneğin Doğu Karadeniz Bölgesindeki iklimsel değişiklikler ile 

Güney Doğu Anadolu taraflarındaki değişiklik ve değişikliğin su kaynakları 

üzerindeki etkileri karşılaştırılamayacak miktarda farklıdır. Bu nedenlerle iklim 

                                                      
 

1 Fırat Nehri Havzası için mansap ülkelerine su bırakma taahhüttü olan 500 m3/s dikkate alınmıştır. 

Dicle Nehri Havzası için mansaba bırakılan 2011-2015 yılları arası ortalama debi değeri 342 m3/s 

dikkate alınmıştır.  
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değişikliğinin su kaynaklarını ne miktarda ve ne yönde etkileyeceği, coğrafi sınırlar 

üzerinden belirlenen “su havzaları” özelinde değerlendirilmelidir. İklim 

parametrelerinin etkileri her bir su havzasında farklılıklar göstermektedir. Örneğin 

iki adet havzada yağış azalması aynı miktarda olmasına rağmen, su potansiyelinde 

farklı oranlarda azalma olması havzanın toprak yapısı, arazi kullanımı ve akışa 

geçmeyi hızlandıran eğim gibi karakteristik özelliklerinin farklı olması nedenleriyle 

mümkün olabilmektedir.  

Bu bölümde iklim değişikliği neticesinde su potansiyellerinin her bir su havzasında 

zamansal ve miktarsal değişimlerine ilişkin projeksiyonlar yer almaktadır. Bilindiği 

üzere iklim projeksiyonları havzanın brüt su potansiyeline ilişkin veri sağlamaktadır. 

“Kullanılabilir su potansiyeli” ya da “su fazlası/açığı” gibi bilgiler ise geçmiş 

tecrübeler ışığında nüfus projeksiyonları, su kullanım tahminleri gibi kabul ve 

tahminlere dayanan yapay verilerdir. İleriki bölümlerde yer alan su potansiyelindeki 

değişim projeksiyonları bilginin kullanım amacı çerçevesinde değerlendirilmelidir. 

Küresel ölçekte beklenen sonuçlardan bir tanesi toplam yağış miktarı aynı olmasına 

rağmen ani yağışlardaki artış nedeniyle; kullanılabilir su potansiyelinde modellerin 

öngördüğünden daha az miktarda su tutulabileceğidir. 

Aşağıda “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi” kapsamında 

Türkiye’nin 25 havzası için ortalama sıcaklık, toplam yağış, brüt su potansiyellerinin 

referans dönemine göre değişimi ortaya konulmuştur. Buna ek olarak havzadaki su 

açığı/fazlası da verilmektedir. Tüm model sonuçları 30’ar yıllık dönemler halinde 

değerlendirilmiş ve havzada gerçekleşmesi olası ekstrem değerler verilmiştir 

(SYGM, 2016). 

7.2.1. Meriç-Ergene Havzası 

2015-2100 dönemi için yapılmış olan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre 

ortalama sıcaklıklarda sürekli bir artış olması beklenmektedir. 1971-2000 yılları 

gözlem verilerine göre ortalaması 13,4oC olan havza geneli ortalama sıcaklığında, 

2071-2100 döneminde en az 1,5°C, en fazla 4,7oC civarında artış yaşanması 

beklenmektedir.  

1971-2000 yılları gözlem verilerine göre havzanın referans dönemi ortalama yıllık 

yağış miktarı 598,3 mm olarak belirlenmiştir. Gelecekteki 30’ar yıllık projeksiyon 

sonuçlarına göre, toplam yağış parametresi için belirgin bir artış veya azalış eğilimi 

gözlenmemekte olup havzanın 2071-2100 döneminde referans döneme göre %13 

oranında daha az yağış alacağı öngörülmektedir. Bu dönem için yağış azalmalarının 

havzanın kuzey kesimlerinde baskın olması beklenmektedir.  
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Şekil 48. Meriç-Ergene Havzası Haritası 

Havzanın referans dönemine ait ortalama brüt su potansiyeli 1.838 milyon m3/yıl 

olup (DSİ) iklim değişikliğinin etkisi ile 2041-2070 döneminde havzanın brüt su 

potansiyelinde %60’lara varan azalma meydana gelebileceği öngörülmektedir. 

Bununla birlikte, 2071-2100 döneminde yıllık kullanılabilir su miktarının toplam su 

ihtiyacını karşılamayacağı, su açığının yaklaşık 1.485 milyon m3/yıl olması 

beklenmektedir.  

Yürütülmüş olan hidrojeolojik çalışmalar neticesinde havzanın yeraltı suyu 

hidrojeolojik rezervi 188 km3 olarak belirlenmiştir. Bu rezervin teknik ve ekonomik 

olarak kullanılabilir miktarı, mümkün rezervi 125 km3 olarak hesaplanmıştır. İklim 

değişikliği etkileri altında yüzyılın sonunda havzanın hidrojeolojik rezervinde %2 ve 

mümkün rezervinde ise %3 oranlarında azalmalar meydana geleceği tahmin 

edilmektedir.  

7.2.2. Marmara Havzası  

2015-2100 dönemi için yapılmış olan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre 

ortalama sıcaklıklarda sürekli bir artış olması beklenmektedir. 1971-2000 yılları 

gözlem verilerine göre ortalaması 13,9°C olan havza geneli ortalama sıcaklığında, 

2071-2100 döneminde en az 1,5°C, en fazla 4,6°C civarında artış yaşanması 

beklenmektedir.  
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Şekil 49. Marmara Havzası Haritası 

1971-2000 yılları gözlem verilerine göre havzanın referans dönemi ortalama yıllık 

yağış miktarı 679,2 mm olarak belirlenmiştir. Yapılmış olan projeksiyon sonuçlarına 

göre, toplam yağışların referans döneme (1971-2000) göre artma eğiliminde olduğu 

görülmekte olup havzanın 2071-2100 döneminde referans döneme göre %13 

oranında daha fazla yağış alacağı öngörülmektedir. Bu dönem için yağış artışlarının 

havzanın Karadeniz kıyılarında daha baskın olması beklenmektedir. 

Havzanın referans dönemine ait ortalama brüt su potansiyeli 8.566 milyon m3/yıl 

olup (DSİ) iklim değişikliğinin etkisi ile 2041-2070 döneminde havzanın brüt su 

potansiyelinde %50’lere varan azalma meydana gelebileceği öngörülmektedir. 

Marmara Havzası’na Batı Karadeniz, Sakarya ve Ergene Havzaları’ndan su transferi 

yapılmakta olup buna bağlı olarak havzadaki su ihtiyacı tüm dönemlerde 

karşılanabilecektir.  

Yürütülmüş olan hidrojeolojik çalışmalar neticesinde havzanın yeraltı suyu 

hidrojeolojik rezervi 53 km3 olarak belirlenmiştir. Bu rezervin teknik ve ekonomik 

olarak kullanılabilir miktarı, mümkün rezervi 29 km3 olarak hesaplanmıştır. İklim 

değişikliği etkileri altında yüzyılın sonunda havzanın hidrojeolojik rezervinde %6 ve 

mümkün rezervinde ise %10 oranlarında azalmalar meydana geleceği tahmin 

edilmektedir.  
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7.2.3. Susurluk Havzası  

 

Şekil 50. Susurluk Havzası Haritası 

2015-2100 dönemi için yapılmış olan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre 

ortalama sıcaklıklarda sürekli bir artış olması beklenmektedir. 1971-2000 yılları 

gözlem verilerine göre ortalaması 12,5oC olan havza geneli ortalama sıcaklığında, 

2071-2100 döneminde en az 1,6°C, en fazla 4,7oC civarında artış yaşanması 

beklenmektedir. 

1971-2000 yılları gözlem verilerine göre havzanın referans dönemi ortalama yıllık 

yağış miktarı 640 mm olarak belirlenmiştir. Yapılmış olan projeksiyon sonuçlarına 

göre, toplam yağışların referans döneme (1971-2000) göre azalma eğiliminde 

olduğu görülmekte olup havzanın 2071-2100 döneminde referans döneme göre %10 

oranında daha az yağış alacağı öngörülmektedir. Bu dönem için yağış azalmalarının 

havzanın güney kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir.  

Havzanın referans dönemine ait ortalama brüt su potansiyeli 6.157 milyon m3/yıl 

olup (DSİ) iklim değişikliğinin etkisi ile 2041-2070 döneminde havzanın brüt su 

potansiyelinde %50’lere varan azalma meydana gelebileceği öngörülmektedir. Buna 
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rağmen projeksiyon dönemi boyunca yıllık kullanılabilir su miktarının toplam su 

ihtiyacını karşılaması beklenmektedir.  

Yürütülmüş olan hidrojeolojik çalışmalar neticesinde havzanın yeraltı suyu 

hidrojeolojik rezervi 34 km3 olarak belirlenmiştir. Bu rezervin teknik ve ekonomik 

olarak kullanılabilir miktarı, mümkün rezervi 18 km3 olarak hesaplanmıştır. İklim 

değişikliği etkileri altında yüzyılın sonunda havzanın hidrojeolojik rezervinde %6 ve 

mümkün rezervinde ise %11 oranlarında azalmalar meydana geleceği tahmin 

edilmektedir.  

7.2.4. Kuzey Ege Havzası  

 

 

Şekil 51. Kuzey Ege Havzası Haritası 

2015-2100 dönemi için yapılmış olan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre 

ortalama sıcaklıklarda sürekli bir artış olması beklenmektedir. 1971-2000 yılları 

gözlem verilerine göre ortalaması 15,9oC olan havza geneli ortalama sıcaklığında, 

2071-2100 döneminde en az 1,5°C, en fazla 4,6oC civarında artış yaşanması 

beklenmektedir. Bu dönem için sıcaklık artışlarının havzanın doğu kesimlerinde 

daha baskın olması beklenmektedir.  
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1971-2000 yılları gözlem verilerine göre havzanın referans dönemi ortalama yıllık 

yağış miktarı 615 mm olarak belirlenmiştir. Gelecek 30’ar yıllık projeksiyon 

sonuçlarına göre, toplam yağış parametresi için belirgin bir artış veya azalış eğilimi 

gözlenmemekte olup havzanın 2071-2100 döneminde referans döneme göre %15 

oranında daha az yağış alacağı öngörülmektedir. Bu dönem için yağış azalmalarının 

havzanın güney kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir.  

Havzanın referans dönemine ait ortalama brüt su potansiyeli 2.379 milyon m3/yıl 

olup (DSİ) iklim değişikliğinin etkisi ile 2041-2070 döneminde havzanın brüt su 

potansiyelinde %60’lara varan azalma meydana gelebileceği öngörülmektedir. Bu 

nedenle aynı dönemde yıllık kullanılabilir su miktarının toplam su ihtiyacını 

karşılamayacağı, su açığının yaklaşık 75 milyon m3/yıl olması beklenmektedir.  

Yürütülmüş olan hidrojeolojik çalışmalar neticesinde havzanın yeraltı suyu 

hidrojeolojik rezervi 19 km3 olarak belirlenmiştir. Bu rezervin teknik ve ekonomik 

olarak kullanılabilir miktarı, mümkün rezervi 10 km3 olarak hesaplanmıştır. İklim 

değişikliği etkileri altında yüzyılın sonunda havzanın hidrojeolojik rezervinde %11 

ve mümkün rezervinde ise %21 oranlarında azalmalar meydana geleceği tahmin 

edilmektedir.  

7.2.5. Gediz Havzası  

2015-2100 dönemi için yapılmış olan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre 

ortalama sıcaklıklarda sürekli bir artış olması beklenmektedir. 1971-2000 yılları 

gözlem verilerine göre ortalaması 14,6oC olan havza geneli ortalama sıcaklığında, 

2071-2100 döneminde en az 1,7°C, en fazla 4,9oC civarında artış yaşanması 

beklenmektedir.  

1971-2000 yılları gözlem verilerine göre havzanın referans dönemi ortalama yıllık 

yağış miktarı 589,7 mm olarak belirlenmiştir. Yapılmış olan projeksiyon sonuçlarına 

göre, toplam yağışların referans döneme (1971-2000) göre azalma eğiliminde 

olduğu görülmekte olup havzanın 2071-2100 döneminde referans döneme göre %20 

oranında daha az yağış alacağı öngörülmektedir. Bu dönem için yağış azalmalarının 

havzanın güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir.  

Havzanın referans dönemine ait ortalama brüt su potansiyeli 2.505 milyon m3/yıl 

olup (DSİ) iklim değişikliğinin etkisi ile 2041-2070 döneminde havzanın brüt su 

potansiyelinde %75’lere varan azalma meydana gelebileceği öngörülmektedir. Bu 

nedenle aynı dönemde yıllık kullanılabilir su miktarının toplam su ihtiyacını 

karşılamayacağı, su açığının yaklaşık 1.445 milyon m3/yıl olması beklenmektedir.  
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Şekil 52. Gediz Havzası Haritası 

Yürütülmüş olan hidrojeolojik çalışmalar neticesinde havzanın yeraltı suyu 

hidrojeolojik rezervi 40 km3 olarak belirlenmiştir. Bu rezervin teknik ve ekonomik 

olarak kullanılabilir miktarı, mümkün rezervi 21 km3 olarak hesaplanmıştır. İklim 

değişikliği etkileri altında yüzyılın sonunda havzanın hidrojeolojik rezervinde %11 

ve mümkün rezervinde ise %20 oranlarında azalmalar meydana geleceği tahmin 

edilmektedir.  

7.2.6. Küçük Menderes Havzası  

2015-2100 dönemi için yapılmış olan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre 

ortalama sıcaklıklarda sürekli bir artış olması beklenmektedir. 1971-2000 yılları 

gözlem verilerine göre ortalaması 16,7oC olan havza geneli ortalama sıcaklığında, 

2071-2100 döneminde en az 1,6°C, en fazla 4,7oC civarında artış yaşanması 

beklenmektedir. Bu dönem için sıcaklık artışlarının Ege kıyıları dışındaki bölgelerde 

daha baskın olması beklenmektedir.  

1971-2000 yılları gözlem verilerine göre havzanın referans dönemi ortalama yıllık 

yağış miktarı 695,6 mm olarak belirlenmiştir. Gelecek 30’ar yıllık projeksiyon 

sonuçlarına göre toplam yağış parametresi için belirgin bir artış veya azalış eğilimi 

gözlenmemekte olup havzanın 2071-2100 döneminde referans döneme göre %20 
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oranında daha az yağış alacağı öngörülmektedir. Bu dönem için yağış azalmalarının 

havzanın doğu kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir.  

 

Şekil 53. Küçük Menderes Havzası Haritası 

Havzanın referans dönemine ait ortalama brüt su potansiyeli 1.369 milyon m3/yıl 

olup (DSİ) iklim değişikliğinin etkisi ile 2041-2100 döneminde havzanın brüt su 

potansiyelinde %70’lere varan azalma meydana gelebileceği öngörülmektedir. Bu 

nedenle aynı dönemde yıllık kullanılabilir su miktarının toplam su ihtiyacını 

karşılamayacağı, su açığının yaklaşık 315 milyon m3/yıl olması beklenmektedir.  

Yürütülmüş olan hidrojeolojik çalışmalar neticesinde havzanın yeraltı suyu 

hidrojeolojik rezervi 56 km3 olarak belirlenmiştir. Bu rezervin teknik ve ekonomik 

olarak kullanılabilir miktarı, mümkün rezervi 32 km3 olarak hesaplanmıştır. İklim 

değişikliği etkileri altında yüzyılın sonunda havzanın hidrojeolojik rezervinde %3 ve 

mümkün rezervinde ise %5 oranlarında azalmalar meydana geleceği tahmin 

edilmektedir.  

7.2.7. Büyük Menderes Havzası 

2015-2100 dönemi için yapılmış olan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre 

ortalama sıcaklıklarda sürekli bir artış olması beklenmektedir. 1971-2000 yılları 

gözlem verilerine göre ortalaması 14,4oC olan havza geneli ortalama sıcaklığında, 
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2071-2100 döneminde en az 1,8°C, en fazla 5oC civarında artış yaşanması 

beklenmektedir. Bu dönem için sıcaklık artışlarının havzanın doğu kesimlerinde 

daha baskın olması beklenmektedir.  

1971-2000 yılları gözlem verilerine göre havzanın referans dönemi ortalama yıllık 

yağış miktarı 592,4 mm olarak belirlenmiştir. Yapılmış olan projeksiyon sonuçlarına 

göre, toplam yağışların referans döneme (1971-2000) göre azalma eğiliminde 

olduğu görülmekte olup havzanın 2071-2100 döneminde referans döneme göre %25 

oranında daha az yağış alacağı öngörülmektedir. Bu dönem için yağış azalmalarının 

havzanın batı kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir.  

 

Şekil 54. Büyük Menderes Havzası Haritası 

Havzanın referans dönemine ait ortalama brüt su potansiyeli 4.028 milyon m3/yıl 

olup (DSİ) iklim değişikliğinin etkisi ile 2041-2070 döneminde havzanın brüt su 

potansiyelinde %65’lere varan azalma meydana gelebileceği öngörülmektedir. 

Bununla birlikte, 2071-2100 döneminde yıllık kullanılabilir su miktarının toplam su 

ihtiyacını karşılamayacağı, su açığının yaklaşık 2.480 milyon m3/yıl olması 

beklenmektedir.  

Yürütülmüş olan hidrojeolojik çalışmalar neticesinde havzanın yeraltı suyu 

hidrojeolojik rezervi 228 km3 olarak belirlenmiştir. Bu rezervin teknik ve ekonomik 

olarak kullanılabilir miktarı, mümkün rezervi 138 km3 olarak hesaplanmıştır. İklim 
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değişikliği etkileri altında yüzyılın sonunda havzanın hidrojeolojik rezervinde %4 ve 

mümkün rezervinde ise %7 oranlarında azalmalar meydana geleceği tahmin 

edilmektedir.  

7.2.8. Batı Akdeniz Havzası 

2015-2100 dönemi için yapılmış olan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre 

ortalama sıcaklıklarda sürekli bir artış olması beklenmektedir. 1971-2000 yılları 

gözlem verilerine göre ortalaması 16,2oC olan havza geneli ortalama sıcaklığında, 

2071-2100 döneminde en az 1,8°C, en fazla 4,9oC civarında artış yaşanması 

beklenmektedir. Bu dönem için sıcaklık artışlarının havzanın kuzeydoğu 

kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir.  

 

Şekil 55. Batı Akdeniz Havzası Haritası 

1971-2000 yılları gözlem verilerine göre havzanın referans dönemi ortalama yıllık 

yağış miktarı 731 mm olarak belirlenmiştir. Yapılmış olan projeksiyon sonuçlarına 

göre, toplam yağışların referans döneme (1971-2000) göre azalma eğiliminde 

olduğu görülmekte olup havzanın 2071-2100 döneminde referans döneme göre %28 

oranında daha az yağış alacağı öngörülmektedir. Bu dönem için yağış azalmalarının 

havzanın güney kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir.  



 

105 

Havzanın referans dönemine ait ortalama brüt su potansiyeli 9.403 milyon m3/yıl 

olup (DSİ) iklim değişikliğinin etkisi ile 2071-2100 döneminde havzanın brüt su 

potansiyelinde %50’lere varan azalma meydana gelebileceği öngörülmektedir. Buna 

rağmen, 2100 yılına kadar havzanın toplam su ihtiyacının karşılanabileceği ve 

havzada su açığı yaşanmaması beklenmektedir.  

Yürütülmüş olan hidrojeolojik çalışmalar neticesinde havzanın yeraltı suyu 

hidrojeolojik rezervi 70 km3 olarak belirlenmiştir. Bu rezervin teknik ve ekonomik 

olarak kullanılabilir miktarı, mümkün rezervi 43 km3 olarak hesaplanmıştır. İklim 

değişikliği etkileri altında yüzyılın sonunda havzanın hidrojeolojik rezervinde %13 

ve mümkün rezervinde ise %22 oranlarında azalmalar meydana geleceği tahmin 

edilmektedir.  

7.2.9. Antalya Havzası  

2015-2100 dönemi için yapılmış olan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre 

ortalama sıcaklıklarda sürekli bir artış olması beklenmektedir. 1971-2000 yılları 

gözlem verilerine göre ortalaması 14,2oC olan havza geneli ortalama sıcaklığında, 

2071-2100 döneminde en az 1,8°C, en fazla 5oC civarında artış yaşanması 

beklenmektedir. Bu dönem için sıcaklık artışlarının havzanın iç kesimlerinde daha 

baskın olması beklenmektedir.  

 

Şekil 56. Antalya Havzası Haritası 
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1971-2000 yılları gözlem verilerine göre havzanın referans dönemi ortalama yıllık 

yağış miktarı 690,5 mm olarak belirlenmiştir. Yapılmış olan projeksiyon sonuçlarına 

göre, toplam yağışların referans döneme (1971-2000) göre azalma eğiliminde 

olduğu görülmekte olup havzanın 2071-2100 döneminde referans döneme göre %25 

oranında daha az yağış alacağı öngörülmektedir. Bu dönem için yağış azalmalarının 

havzanın güneydoğu kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir.  

Havzanın referans dönemine ait ortalama brüt su potansiyeli 12.153 milyon m3/yıl 

olup (DSİ) iklim değişikliğinin etkisi ile 2071-2100 döneminde havzanın brüt su 

potansiyelinde %60’lara varan azalma meydana gelebileceği öngörülmektedir. Buna 

rağmen, 2015-2100 yılları arasında havzadaki kullanılabilir su potansiyelinin toplam 

su ihtiyacının üzerinde olacağı ve havzada su açığı yaşanmayacağı öngörülmektedir.  

Yürütülmüş olan hidrojeolojik çalışmalar neticesinde havzanın yeraltı suyu 

hidrojeolojik rezervi 288 km3 olarak belirlenmiştir. Bu rezervin teknik ve ekonomik 

olarak kullanılabilir miktarı, mümkün rezervi 168 km3 olarak hesaplanmıştır. İklim 

değişikliği etkileri altında yüzyılın sonunda havzanın hidrojeolojik rezervinde %7 ve 

mümkün rezervinde ise %12 oranlarında azalmalar meydana geleceği tahmin 

edilmektedir.  

7.2.10. Burdur Havzası  

2015-2100 dönemi için yapılmış olan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre 

ortalama sıcaklıklarda sürekli bir artış olması beklenmektedir. 1971-2000 yılları 

gözlem verilerine göre ortalaması 12,3oC olan havza geneli ortalama sıcaklığında, 

2071-2100 döneminde en az 1,9°C, en fazla 5,1oC civarında artış yaşanması 

beklenmektedir.  

1971-2000 yılları gözlem verilerine göre havzanın referans dönemi ortalama yıllık 

yağış miktarı 508,7 mm olarak belirlenmiştir. Yapılmış olan projeksiyon sonuçlarına 

göre, toplam yağışların referans döneme (1971-2000) göre azalma eğiliminde 

olduğu görülmekte olup havzanın 2071-2100 döneminde referans döneme göre %25 

oranında daha az yağış alacağı öngörülmektedir.  

Havzanın referans dönemine ait ortalama brüt su potansiyeli 606 milyon m3/yıl olup 

(DSİ) iklim değişikliğinin etkisi ile 2071-2100 döneminde havzanın brüt su 

potansiyelinde %85’lere varan azalma meydana gelebileceği öngörülmektedir. Bu 

nedenle aynı dönemde yıllık kullanılabilir su miktarının toplam su ihtiyacını 

karşılamayacağı, su açığının yaklaşık 495 milyon m3/yıl olması beklenmektedir.  
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Şekil 57. Burdur Havzası Haritası 

Yürütülmüş olan hidrojeolojik çalışmalar neticesinde havzanın yeraltı suyu 

hidrojeolojik rezervi 49 km3 olarak belirlenmiştir. Bu rezervin teknik ve ekonomik 

olarak kullanılabilir miktarı, mümkün rezervi 26 km3 olarak hesaplanmıştır. İklim 

değişikliği etkileri altında yüzyılın sonunda havzanın hidrojeolojik rezervinde %14 

ve mümkün rezervinde ise %26 oranlarında azalmalar meydana geleceği tahmin 

edilmektedir. 

7.2.11. Akarçay Havzası  

2015-2100 dönemi için yapılmış olan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre 

ortalama sıcaklıklarda sürekli bir artış olması beklenmektedir. 1971-2000 yılları 

gözlem verilerine göre ortalaması 11,3oC olan havza geneli ortalama sıcaklığında, 

2071-2100 döneminde en az 1,8°C, en fazla 5oC civarında artış yaşanması 

beklenmektedir.  

1971-2000 yılları gözlem verilerine göre havzanın referans dönemi ortalama yıllık 

yağış miktarı 460,4 mm olarak belirlenmiştir. Yapılmış olan projeksiyon sonuçlarına 

göre, toplam yağışların referans döneme (1971-2000) göre azalma eğiliminde 

olduğu görülmekte olup havzanın 2071-2100 döneminde referans döneme göre %17 

oranında daha az yağış alacağı öngörülmektedir. Bu dönem için yağış azalmalarının 

havzanın kuzey kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir.  
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Şekil 58. Akarçay Havzası Haritası 

Havzanın referans dönemine ait ortalama brüt su potansiyeli 678 milyon m3/yıl olup 

(DSİ) iklim değişikliğinin etkisi ile 2071-2100 döneminde havzanın brüt su 

potansiyelinde %70’lere varan azalma meydana gelebileceği öngörülmektedir. Bu 

nedenle aynı dönemde yıllık kullanılabilir su miktarının toplam su ihtiyacını 

karşılamayacağı, su açığının yaklaşık 545 milyon m3/yıl olması beklenmektedir.  

Yürütülmüş olan hidrojeolojik çalışmalar neticesinde havzanın yeraltı suyu 

hidrojeolojik rezervi 105 km3 olarak belirlenmiştir. Bu rezervin teknik ve ekonomik 

olarak kullanılabilir miktarı, mümkün rezervi 57 km3 olarak hesaplanmıştır. İklim 

değişikliği etkileri altında yüzyılın sonunda havzanın hidrojeolojik rezervinde %11 

ve mümkün rezervinde ise %20 oranlarında azalmalar meydana geleceği tahmin 

edilmektedir.  

7.2.12. Sakarya Havzası  

2015-2100 dönemi için yapılmış olan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre 

ortalama sıcaklıklarda sürekli bir artış olması beklenmektedir. 1971-2000 yılları 

gözlem verilerine göre ortalaması 11,3oC olan havza geneli ortalama sıcaklığında, 

2071-2100 döneminde en az 1,7°C, en fazla 4,9oC civarında artış yaşanması 
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beklenmektedir. Bu dönem için sıcaklık artışlarının havzanın kuzeydoğu ve 

güneydoğu kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir.  

 

Şekil 59. Sakarya Havzası Haritası 

1971-2000 yılları gözlem verilerine göre havzanın referans dönemi ortalama yıllık 

yağış miktarı 477,8 mm olarak belirlenmiştir. Yapılmış olan projeksiyon sonuçlarına 

göre, toplam yağışların referans döneme (1971-2000) göre azalma eğiliminde 

olduğu görülmekte olup havzanın 2071-2100 döneminde referans döneme göre %8 

oranında daha az yağış alacağı öngörülmektedir. Bu dönem için yağış azalmalarının 

havzanın güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir.  

Havzanın referans dönemine ait ortalama brüt su potansiyeli 8.592 milyon m3/yıl 

olup (DSİ) iklim değişikliğinin etkisi ile 2041-2070 döneminde havzanın brüt su 

potansiyelinde %75 oranında azalma meydana gelebileceği öngörülmektedir. Bu 

nedenle aynı dönemde yıllık kullanılabilir su miktarının toplam su ihtiyacını 

karşılamayacağı, su açığının yaklaşık 1.175 milyon m3/yıl seviyesinde olması 

beklenmektedir.  

Yürütülmüş olan hidrojeolojik çalışmalar neticesinde havzanın yeraltı suyu 

hidrojeolojik rezervi 377 km3 olarak belirlenmiştir. Bu rezervin teknik ve ekonomik 

olarak kullanılabilir miktarı, mümkün rezervi 200 km3 olarak hesaplanmıştır. İklim 

değişikliği etkileri altında yüzyılın sonunda havzanın hidrojeolojik rezervinde %5 ve 



 

110 

mümkün rezervinde ise %10 oranlarında azalmalar meydana geleceği tahmin 

edilmektedir.  

7.2.13. Batı Karadeniz Havzası  

2015-2100 dönemi için yapılmış olan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre 

ortalama sıcaklıklarda sürekli bir artış olması beklenmektedir. 1971-2000 yılları 

gözlem verilerine göre ortalaması 11,6oC olan havza geneli ortalama sıcaklığında, 

2071-2100 döneminde en az 1,6°C, en fazla 4,7oC civarında artış yaşanması 

beklenmektedir.  

 

Şekil 60. Batı Karadeniz Havzası Haritası 

1971-2000 yılları gözlem verilerine göre havzanın referans dönemi ortalama yıllık 

yağış miktarı 741,6 mm olarak belirlenmiştir. Yapılmış olan projeksiyon sonuçlarına 

göre, toplam yağışların referans döneminin (1971-2000) üzerinde olduğu görülmekte 

olup havzanın 2071-2100 döneminde referans döneme göre %8 oranında daha fazla 

yağış alacağı öngörülmektedir. Bu dönem için yağış artışlarının havzanın kıyı 

kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir.  

Havzanın referans dönemine ait ortalama brüt su potansiyeli 10.346 milyon m3/yıl 

olup (DSİ) iklim değişikliğinin etkisi de göz önünde bulundurulduğunda 2100 yılına 



 

111 

kadar havzanın toplam su ihtiyacının karşılanabileceği ve havzada su açığı 

yaşanmaması beklenmektedir.  

Yürütülmüş olan hidrojeolojik çalışmalar neticesinde havzanın yeraltı suyu 

hidrojeolojik rezervi 93 km3 olarak belirlenmiştir. Bu rezervin teknik ve ekonomik 

olarak kullanılabilir miktarı, mümkün rezervi 55 km3 olarak hesaplanmıştır. İklim 

değişikliği etkileri altında yüzyılın sonunda havzanın hidrojeolojik rezervinde %11 

ve mümkün rezervinde ise %18 oranlarında azalmalar meydana geleceği tahmin 

edilmektedir.  

7.2.14. Yeşilırmak Havzası  

2015-2100 dönemi için yapılmış olan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre 

ortalama sıcaklıklarda sürekli bir artış olması beklenmektedir. 1971-2000 yılları 

gözlem verilerine göre ortalaması 11oC olan havza geneli ortalama sıcaklığında, 

2071-2100 döneminde en az 1,8°C, en fazla 5oC civarında artış yaşanması 

beklenmektedir. Bu dönem için sıcaklık artışlarının havzanın güney kesimlerinde 

daha baskın olması beklenmektedir.  

 

Şekil 61. Yeşilırmak Havzası Haritası 

1971-2000 yılları gözlem verilerine göre havzanın referans dönemi ortalama yıllık 

yağış miktarı 510,2 mm olarak belirlenmiştir. Yapılmış olan projeksiyon sonuçlarına 
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göre, toplam yağışların referans döneme (1971-2000) göre artış eğiliminde olduğu 

görülmekte olup havzanın 2071-2100 döneminde referans döneme göre %6 oranında 

daha fazla yağış alacağı öngörülmektedir. Bu dönem için yağış artışlarının havzanın 

iç kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir.  

Havzanın referans dönemine ait ortalama brüt su potansiyeli 6.432 milyon m3/yıl 

olup (DSİ) iklim değişikliğinin etkisi ile 2041-2070 döneminde havzanın brüt su 

potansiyelinde %30’lara varan azalma meydana gelebileceği öngörülmektedir. Buna 

rağmen, 2100 yılına kadar havzanın toplam su ihtiyacının karşılanabileceği ve 

havzada su açığı yaşanmaması beklenmektedir.  

Yürütülmüş olan hidrojeolojik çalışmalar neticesinde havzanın yeraltı suyu 

hidrojeolojik rezervi 86 km3 olarak belirlenmiştir. Bu rezervin teknik ve ekonomik 

olarak kullanılabilir miktarı, mümkün rezervi 48 km3 olarak hesaplanmıştır. İklim 

değişikliği etkileri altında yüzyılın sonunda havzanın hidrojeolojik rezervinde %9 ve 

mümkün rezervinde ise %17 oranlarında azalmalar meydana geleceği tahmin 

edilmektedir.  

7.2.15. Kızılırmak Havzası  

2015-2100 dönemi için yapılmış olan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre 

ortalama sıcaklıklarda sürekli bir artış olması beklenmektedir. 1971-2000 yılları 

gözlem verilerine göre ortalaması 10,3oC olan havza geneli ortalama sıcaklığında, 

2071-2100 döneminde en az 1,8°C, en fazla 5,1oC civarında artış yaşanması 

beklenmektedir. Bu dönem için sıcaklık artışlarının havzanın güney ve kuzeybatı 

kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir 

1971-2000 yılları gözlem verilerine göre havzanın referans dönemi ortalama yıllık 

yağış miktarı 448,7 mm olarak belirlenmiştir. Yapılmış olan projeksiyon sonuçlarına 

göre, toplam yağışların referans döneme (1971-2000) göre azalma eğiliminde 

olduğu görülmekte olup havzanın 2041-2070 döneminde referans döneme göre %6 

oranında daha az yağış alacağı öngörülmektedir.  

Havzanın referans dönemine ait ortalama brüt su potansiyeli 8.011 milyon m3/yıl 

olup (DSİ) iklim değişikliğinin etkisi ile 2041-2070 döneminde havzanın brüt su 

potansiyelinde %60’lara varan azalma meydana gelebileceği öngörülmektedir. Bu 

nedenle aynı dönemde yıllık kullanılabilir su miktarının toplam su ihtiyacını 

karşılamayacağı, su açığının yaklaşık 2.160 milyon m3/yıl olması beklenmektedir.  
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Şekil 62. Kızılırmak Havzası Haritası 

Yürütülmüş olan hidrojeolojik çalışmalar neticesinde havzanın yeraltı suyu 

hidrojeolojik rezervi 494 km3 olarak belirlenmiştir. Bu rezervin teknik ve ekonomik 

olarak kullanılabilir miktarı, mümkün rezervi 266 km3 olarak hesaplanmıştır. İklim 

değişikliği etkileri altında yüzyılın sonunda havzanın hidrojeolojik rezervinde %7 ve 

mümkün rezervinde ise %13 oranlarında azalmalar meydana geleceği tahmin 

edilmektedir.  

7.2.16. Konya Havzası  

2015-2100 dönemi için yapılmış olan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre 

ortalama sıcaklıklarda sürekli bir artış olması beklenmektedir. 1971-2000 yılları 

gözlem verilerine göre ortalaması 11,1oC olan havza geneli ortalama sıcaklığında, 

2071-2100 döneminde en az 1,9°C, en fazla 5,2oC civarında artış yaşanması 

beklenmektedir.  

1971-2000 yılları gözlem verilerine göre havzanın referans dönemi ortalama yıllık 

yağış miktarı 397,6 mm olarak belirlenmiştir. Yapılmış olan projeksiyon sonuçlarına 

göre, toplam yağışların referans döneme (1971-2000) göre azalma eğiliminde 

olduğu görülmekte olup havzanın 2071-2100 döneminde referans döneme göre %16 
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oranında daha az yağış alacağı öngörülmektedir. Bu dönem için yağış azalmalarının 

havzanın güneybatı kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir.  

 

Şekil 63. Konya Havzası Haritası 

Havzanın referans dönemine ait ortalama brüt su potansiyeli 6.532 milyon m3/yıl 

olup (DSİ) iklim değişikliğinin etkisi ile 2071-2100 döneminde havzanın brüt su 

potansiyelinde %70’lere varan azalma meydana gelebileceği öngörülmektedir. Bu 

nedenle aynı dönemde yıllık kullanılabilir su miktarının toplam su ihtiyacını 

karşılamayacağı, su açığının yaklaşık 4.490 milyon m3/yıl olması beklenmektedir.  

Yürütülmüş olan hidrojeolojik çalışmalar neticesinde havzanın yeraltı suyu 

hidrojeolojik rezervi 518 km3 olarak belirlenmiştir. Bu rezervin teknik ve ekonomik 

olarak kullanılabilir miktarı, mümkün rezervi 306 km3 olarak hesaplanmıştır. İklim 

değişikliği etkileri altında yüzyılın sonunda havzanın hidrojeolojik rezervinde %3 ve 

mümkün rezervinde ise %6 oranlarında azalmalar meydana geleceği tahmin 

edilmektedir.  

7.2.17. Doğu Akdeniz Havzası  

2015-2100 dönemi için yapılmış olan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre 

ortalama sıcaklıklarda sürekli bir artış olması beklenmektedir. 1971-2000 yılları 

gözlem verilerine göre ortalaması 16oC olan havza geneli ortalama sıcaklığında, 
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2071-2100 döneminde en az 2°C, en fazla 5,1oC civarında artış yaşanması 

beklenmektedir. Bu dönem için sıcaklık artışlarının havzanın iç kesimlerinde daha 

baskın olması beklenmektedir.  

 

Şekil 64. Doğu Akdeniz Havzası Haritası 

1971-2000 yılları gözlem verilerine göre havzanın referans dönemi ortalama yıllık 

yağış miktarı 629,1 mm olarak belirlenmiştir. Yapılmış olan projeksiyon sonuçlarına 

göre, toplam yağışların referans döneme (1971-2000) göre azalma eğiliminde 

olduğu görülmekte olup havzanın 2071-2100 döneminde referans döneme göre %26 

oranında daha az yağış alacağı öngörülmektedir. Bu dönem için yağış azalmalarının 

havzanın güneybatı kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir.  

Havzanın referans dönemine ait ortalama brüt su potansiyeli 11.167 milyon m3/yıl 

olup (DSİ) iklim değişikliğinin etkisi ile 2071-2100 döneminde havzanın brüt su 

potansiyelinde %60’lara varan azalma meydana gelebileceği öngörülmektedir. Bu 

nedenle aynı dönemde yıllık kullanılabilir su miktarının toplam su ihtiyacı 

karşılamayacağı, su açığının yaklaşık 4.695 milyon m3/yıl olması beklenmektedir.  

Yürütülmüş olan hidrojeolojik çalışmalar neticesinde havzanın yeraltı suyu 

hidrojeolojik rezervi 10 km3 olarak belirlenmiştir. Bu rezervin teknik ve ekonomik 

olarak kullanılabilir miktarı, mümkün rezervi 6 km3 olarak hesaplanmıştır. İklim 

değişikliği etkileri altında yüzyılın sonunda havzanın hidrojeolojik rezervinde %10 

ve mümkün rezervinde ise %13 oranlarında azalmalar meydana geleceği tahmin 

edilmektedir.  



 

116 

7.2.18. Seyhan Havzası  

2015-2100 dönemi için yapılmış olan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre 

ortalama sıcaklıklarda sürekli bir artış olması beklenmektedir. 1971-2000 yılları 

gözlem verilerine göre ortalaması 12,3oC olan havza geneli ortalama sıcaklığında, 

2071-2100 döneminde en az 2°C, en fazla 5,3oC civarında artış yaşanması 

beklenmektedir.  

1971-2000 yılları gözlem verilerine göre havzanın referans dönemi ortalama yıllık 

yağış miktarı 545,3 mm olarak belirlenmiştir. Yapılmış olan projeksiyon sonuçlarına 

göre, toplam yağışların referans döneme (1971-2000) göre azalma eğiliminde 

olduğu görülmekte olup havzanın 2071-2100 döneminde referans döneme göre %15 

oranında daha az yağış alacağı öngörülmektedir. Bu dönem için yağış azalmalarının 

havzanın güney kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir.  

Havzanın referans dönemine ait ortalama brüt su potansiyeli 8.711 milyon m3/yıl 

olup (DSİ) iklim değişikliğinin etkisi ile 2071-2100 döneminde havzanın brüt su 

potansiyelinde %30’lara varan azalma meydana gelebileceği öngörülmektedir. Bu 

nedenle aynı dönemde yıllık kullanılabilir su miktarının toplam su ihtiyacını 

karşılamayacağı, su açığının yaklaşık 2.325 milyon m3/yıl olması beklenmektedir.  

 

Şekil 65. Seyhan Havzası Haritası 
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Yürütülmüş olan hidrojeolojik çalışmalar neticesinde havzanın yeraltı suyu 

hidrojeolojik rezervi 112 km3 olarak belirlenmiştir. Bu rezervin teknik ve ekonomik 

olarak kullanılabilir miktarı, mümkün rezervi 70 km3 olarak hesaplanmıştır. İklim 

değişikliği etkileri altında yüzyılın sonunda havzanın hidrojeolojik rezervinde %5 ve 

mümkün rezervinde ise %8 oranlarında azalmalar meydana geleceği tahmin 

edilmektedir.  

7.2.19. Asi Havzası  

2015-2100 dönemi için yapılmış olan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre 

ortalama sıcaklıklarda sürekli bir artış olması beklenmektedir. 1971-2000 yılları 

gözlem verilerine göre ortalaması 18oC olan havza geneli ortalama sıcaklığında, 

2071-2100 döneminde en az 1,8°C, en fazla 5oC civarında artış yaşanması 

beklenmektedir. Bu dönem için sıcaklık artışlarının havzanın kuzey kesimlerinde 

daha baskın olması beklenmektedir.  

 

Şekil 66. Asi Havzası Haritası 

1971-2000 yılları gözlem verilerine göre havzanın referans dönemi ortalama yıllık 

yağış miktarı 804,6 mm olarak belirlenmiştir. Yapılmış olan projeksiyon sonuçlarına 

göre, toplam yağışların referans döneme (1971-2000) göre azalma eğiliminde 

olduğu görülmekte olup havzanın 2071-2100 döneminde referans döneme göre %21 

oranında daha az yağış alacağı öngörülmektedir.  
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Havzanın referans dönemine ait ortalama brüt su potansiyeli 1.572 milyon m3/yıl 

olup (DSİ) iklim değişikliğinin etkisi ile 2041-2070 döneminde havzanın brüt su 

potansiyelinde %55’lere varan azalma meydana gelebileceği öngörülmektedir. Bu 

nedenle aynı dönemde yıllık kullanılabilir su miktarının toplam su ihtiyacını 

karşılamayacağı, su açığının yaklaşık 270 milyon m3/yıl olması beklenmektedir.  

Yürütülmüş olan hidrojeolojik çalışmalar neticesinde havzanın yeraltı suyu 

hidrojeolojik rezervi 16 km3 olarak belirlenmiştir. Bu rezervin teknik ve ekonomik 

olarak kullanılabilir miktarı, mümkün rezervi 9 km3 olarak hesaplanmıştır. İklim 

değişikliği etkileri altında yüzyılın sonunda havzanın hidrojeolojik rezervinde %29 

ve mümkün rezervinde ise %54 oranlarında azalmalar meydana geleceği tahmin 

edilmektedir.  

7.2.20. Ceyhan Havzası  

2015-2100 dönemi için yapılmış olan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre 

ortalama sıcaklıklarda sürekli bir artış olması beklenmektedir. 1971-2000 yılları 

gözlem verilerine göre ortalaması 13,7oC olan havza geneli ortalama sıcaklığında, 

2071-2100 döneminde en az 2°C, en fazla 5,3oC civarında artış yaşanması 

beklenmektedir. Bu dönem için sıcaklık artışlarının havzanın kuzeydoğu 

kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir.  

 

Şekil 67. Ceyhan Havzası Haritası 
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1971-2000 yılları gözlem verilerine göre havzanın referans dönemi ortalama yıllık 

yağış miktarı 619,3 mm olarak belirlenmiştir. Yapılmış olan projeksiyon sonuçlarına 

göre, toplam yağışların referans döneme (1971-2000) göre azalma eğiliminde 

olduğu görülmekte olup havzanın 2071-2100 döneminde referans döneme göre %20 

oranında daha az yağış alacağı öngörülmektedir. Bu dönem için yağış azalmalarının 

havzanın güney kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir.  

Havzanın referans dönemine ait ortalama brüt su potansiyeli 8.165 milyon m3/yıl 

olup (DSİ) iklim değişikliğinin etkisi ile 2071-2100 döneminde havzanın brüt su 

potansiyelinde %70’lere varan azalma meydana gelebileceği öngörülmektedir. Bu 

nedenle aynı dönemde yıllık kullanılabilir su miktarının toplam su ihtiyacını 

karşılamayacağı, su açığının yaklaşık 2.650 milyon m3/yıl olması beklenmektedir.  

Yürütülmüş olan hidrojeolojik çalışmalar neticesinde havzanın yeraltı suyu 

hidrojeolojik rezervi 76 km3 olarak belirlenmiştir. Bu rezervin teknik ve ekonomik 

olarak kullanılabilir miktarı, mümkün rezervi 41 km3 olarak hesaplanmıştır. İklim 

değişikliği etkileri altında yüzyılın sonunda havzanın hidrojeolojik rezervinde %8 ve 

mümkün rezervinde ise %15 oranlarında azalmalar meydana geleceği tahmin 

edilmektedir.  

7.2.21. Fırat-Dicle Havzası  

2015-2100 dönemi için yapılmış olan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre 

ortalama sıcaklıklarda sürekli bir artış olması beklenmektedir. 1971-2000 yılları 

gözlem verilerine göre ortalaması 12oC olan havza geneli ortalama sıcaklığında, 

2071-2100 döneminde en az 2,3°C, en fazla 5,8oC civarında artış yaşanması 

beklenmektedir. Bu dönem için sıcaklık artışlarının havzanın güneydoğu 

kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir.  

1971-2000 yılları gözlem verilerine göre havzanın referans dönemi ortalama yıllık 

yağış miktarı 584,5 mm olarak belirlenmiştir. Yapılmış olan projeksiyon sonuçlarına 

göre, toplam yağışların referans döneme (1971-2000) göre azalma eğiliminde 

olduğu görülmekte olup havzanın 2041-2070 döneminde referans döneme göre %12 

oranında daha az yağış alacağı öngörülmektedir. Bu dönem için yağış azalmalarının 

havzanın güney ve iç kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir.  

Havzanın referans dönemine ait ortalama brüt su potansiyeli 57.167 milyon m3/yıl 

olup (DSİ) iklim değişikliğinin etkisi ile 2041-2070 döneminde havzanın brüt su 

potansiyelinde %60’lara varan azalma meydana gelebileceği öngörülmektedir. Bu 

nedenle aynı dönemde yıllık kullanılabilir su miktarının toplam su ihtiyacını 

karşılamayacağı, su açığının yaklaşık 23.175 milyon m3/yıl olması beklenmektedir.  
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Şekil 68. Fırat-Dicle Havzası Haritası 

Yürütülmüş olan hidrojeolojik çalışmalar neticesinde havzanın yeraltı suyu 

hidrojeolojik rezervi 899 km3 olarak belirlenmiştir. Bu rezervin teknik ve ekonomik 

olarak kullanılabilir miktarı, mümkün rezervi 473 km3 olarak hesaplanmıştır. İklim 

değişikliği etkileri altında yüzyılın sonunda havzanın hidrojeolojik rezervinde %2 ve 

mümkün rezervinde ise %5 oranlarında azalmalar meydana geleceği tahmin 

edilmektedir.  

7.2.22. Doğu Karadeniz Havzası  

2015-2100 dönemi için yapılmış olan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre 

ortalama sıcaklıklarda sürekli bir artış olması beklenmektedir. 1971-2000 yılları 

gözlem verilerine göre ortalaması 12,2°C olan havza geneli ortalama sıcaklığında, 

2071-2100 döneminde en az 1,7°C, en fazla 4,9°C civarında artış yaşanması 

beklenmektedir. Bu dönem için sıcaklık artışlarının havzanın güney kesimlerinde 

daha baskın olması beklenmektedir. 

1971-2000 yılları gözlem verilerine göre havzanın referans dönemi ortalama yıllık 

yağış miktarı 961,4 mm olarak belirlenmiştir. Yapılmış olan projeksiyon sonuçlarına 

göre, toplam yağışların referans döneme (1971-2000) göre artış eğiliminde olduğu 

görülmekte olup havzanın 2071-2100 döneminde referans döneme göre %15 
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oranında daha fazla yağış alacağı öngörülmektedir. Bu dönem için yağış artışlarının 

havzanın kuzeydoğu kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir.  

 

Şekil 69. Doğu Karadeniz Havzası Haritası 

Havzanın referans dönemine ait ortalama brüt su potansiyeli 15.336 milyon m3/yıl 

olup (DSİ) iklim değişikliğinin etkisi ile 2071-2100 döneminde havzanın brüt su 

potansiyelinde %60’lara varan azalma meydana gelebileceği öngörülmektedir. Buna 

rağmen, 2100 yılına kadar havzanın toplam su ihtiyacının karşılanabileceği ve 

havzada su açığı yaşanmaması beklenmektedir.  

Yürütülmüş olan hidrojeolojik çalışmalar neticesinde havzanın yeraltı suyu 

hidrojeolojik rezervi 0,015 km3 olarak belirlenmiştir. Bu rezervin teknik ve 

ekonomik olarak kullanılabilir miktarı, mümkün rezervi 0,008 km3 olarak 

hesaplanmıştır. İklim değişikliği etkileri altında yüzyılın sonunda havzanın 

hidrojeolojik ve mümkün rezervlerinde kayda değer bir değişim beklenmemektedir.  

7.2.23. Çoruh Havzası  

2015-2100 dönemi için yapılmış olan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre 

ortalama sıcaklıklarda sürekli bir artış olması beklenmektedir. 1971-2000 yılları 

gözlem verilerine göre ortalaması 8,5oC olan havza geneli ortalama sıcaklığında, 

2071-2100 döneminde en az 2°C, en fazla 5,4oC civarında artış yaşanması 
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beklenmektedir. Bu dönem için sıcaklık artışlarının havzanın güney kesimlerinde 

daha baskın olması beklenmektedir.  

1971-2000 yılları gözlem verilerine göre havzanın referans dönemi ortalama yıllık 

yağış miktarı 616,8 mm olarak belirlenmiştir. Yapılmış olan projeksiyon sonuçlarına 

göre, toplam yağışların referans döneme (1971-2000) göre artış eğiliminde olduğu 

görülmekte olup havzanın 2071-2100 döneminde referans döneme göre %10 

oranında daha fazla yağış alacağı öngörülmektedir. Bu dönem için yağış artışlarının 

havzanın kuzey kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir.  

 

Şekil 70. Çoruh Havzası Haritası 

Havzanın referans dönemine ait ortalama brüt su potansiyeli 6.600 milyon m3/yıl 

olup (DSİ) iklim değişikliğinin etkisi ile 2071-2100 döneminde havzanın brüt su 

potansiyelinde %20’lere varan azalma meydana gelebileceği öngörülmektedir. Buna 

rağmen, 2015-2100 yılları arasında havzadaki kullanılabilir su potansiyelinin toplam 

su ihtiyacının üzerinde olacağı ve havzada su açığı yaşanmayacağı öngörülmektedir.  

Yürütülmüş olan hidrojeolojik çalışmalar neticesinde havzanın yeraltı suyu 

hidrojeolojik rezervi 1 km3 olarak belirlenmiştir. Bu rezervin teknik ve ekonomik 

olarak kullanılabilir miktarı, mümkün rezervi 0,7 km3 olarak hesaplanmıştır. İklim 

değişikliği etkileri altında yüzyılın sonunda havzanın hidrojeolojik rezervinde %5 ve 
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mümkün rezervinde ise %7 oranlarında azalmalar meydana geleceği tahmin 

edilmektedir.  

7.2.24. Aras Havzası  

2015-2100 dönemi için yapılmış olan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre 

ortalama sıcaklıklarda sürekli bir artış olması beklenmektedir. 1971-2000 yılları 

gözlem verilerine göre ortalaması 6,1oC olan havza geneli ortalama sıcaklığında, 

2071-2100 döneminde en az 2,3°C, en fazla 5,7oC civarında artış yaşanması 

beklenmektedir. Bu dönem için sıcaklık artışlarının havzanın kuzeyi haricindeki 

kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir.  

 

Şekil 71. Aras Havzası Haritası 

1971-2000 yılları gözlem verilerine göre havzanın referans dönemi ortalama yıllık 

yağış miktarı 460,5 mm olarak belirlenmiştir. Gelecek 30’ar yıllık projeksiyon 

sonuçlarına göre, toplam yağış parametresi için belirgin bir artış veya azalış eğilimi 

gözlenmemekte olup havzanın 2041-2070 döneminde referans döneme göre %5 

oranında daha az yağış alacağı öngörülmektedir. Bu dönem için yağış azalmalarının 

havzanın orta kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir.  

Havzanın referans dönemine ait ortalama brüt su potansiyeli 4.886 milyon m3/yıl 

olup (DSİ) iklim değişikliğinin etkisi ile 2071-2100 döneminde havzanın brüt su 
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potansiyelinde en fazla %5 oranında azalma meydana gelebileceği öngörülmektedir. 

Buna rağmen, 2100 yılına kadar havzanın toplam su ihtiyacının karşılanabileceği ve 

havzada su açığı yaşanmaması beklenmektedir.  

Yürütülmüş olan hidrojeolojik çalışmalar neticesinde havzanın yeraltı suyu 

hidrojeolojik rezervi 21 km3 olarak belirlenmiştir. Bu rezervin teknik ve ekonomik 

olarak kullanılabilir miktarı, mümkün rezervi 14 km3 olarak hesaplanmıştır. İklim 

değişikliği etkileri altında yüzyılın sonunda havzanın hidrojeolojik rezervinde %8 ve 

mümkün rezervinde ise %13 oranlarında azalmalar meydana geleceği tahmin 

edilmektedir.  

7.2.25. Van Gölü Havzası  

2015-2100 dönemi için yapılmış olan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre 

ortalama sıcaklıklarda sürekli bir artış olması beklenmektedir. 1971-2000 yılları 

gözlem verilerine göre ortalaması 8°C olan havza geneli ortalama sıcaklığında, 

2071-2100 döneminde en az 2,2°C, en fazla 6°C civarında artış yaşanması 

beklenmektedir. Bu dönem için sıcaklık artışlarının havzanın güneydoğu 

kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir. 

1971-2000 yılları gözlem verilerine göre havzanın referans dönemi ortalama yıllık 

yağış miktarı 527,6 mm olarak belirlenmiştir. Yapılmış olan projeksiyon sonuçlarına 

göre, toplam yağışların referans döneme (1971-2000) göre artış eğiliminde olduğu 

görülmekte olup havzanın 2071-2100 döneminde referans döneme göre %7 oranında 

daha fazla yağış alacağı öngörülmektedir. Bu dönem için yağış artışlarının havzanın 

güneybatı kesimlerinde daha baskın olması beklenmektedir.  

Havzanın referans dönemine ait ortalama brüt su potansiyeli 2.569 milyon m3/yıl 

olup (DSİ) iklim değişikliğinin etkisi ile 2071-2100 döneminde havzanın brüt su 

potansiyelinde %40’lara varan azalma meydana gelebileceği öngörülmektedir. Buna 

rağmen, projeksiyon dönemi boyunca yıllık kullanılabilir su miktarının toplam su 

ihtiyacını karşılayacağı ve su açığı sorunu yaşanmayacağı beklenmektedir.  
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Şekil 72. Van Gölü Havzası Haritası 

Yürütülmüş olan hidrojeolojik çalışmalar neticesinde havzanın yeraltı suyu 

hidrojeolojik rezervi 14 km3 olarak belirlenmiştir. Bu rezervin teknik ve ekonomik 

olarak kullanılabilir miktarı, mümkün rezervi 7 km3 olarak hesaplanmıştır. İklim 

değişikliği etkileri altında yüzyılın sonunda havzanın hidrojeolojik rezervinde %9 ve 

mümkün rezervinde ise %17 oranlarında azalmalar meydana geleceği tahmin 

edilmektedir. 
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8. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SEKTÖRLERE ETKİSİ 

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda dünyada ortak bir anlayışla 

kabul gören yönetim sistemi, bütünleşik (entegre) havza yönetimidir ve uygulama 

ölçeği olarak da sınırları hidrolojik sınırlarla belirlenen havza yapısı olarak 

seçilmiştir.  

Havza özelinde su, çeşitli sektörler tarafından kullanılmaktadır. Bunlar başta içme 

ve kullanma suyu temini olmak üzere, tarımsal sulama suyu temini, sanayi su 

ihtiyacı ve ekosistem hizmetleri için gereken su olarak sayılabilir. Bunun yanı sıra; 

unutulmamalıdır ki, her havzanın kendine özel karakteristiği nedeniyle ulaşılabilir 

suyun havzadaki dağılımı ve dolayısıyla sektörlerin ihtiyacı havzadan havzaya 

değişiklik gösterir. İleride sektörler arası dağılımın iklim değişikliği etkisi ile 

değişmesi de beklenmektedir. Dolayısıyla; havzanın kendine has durumunun 

belirlenmesi, kaynakların korunması ve sürdürülebilir su kullanımını sağlamak adına 

havzalarda su kaynaklarına ihtiyaç duyan sektörler temel alınarak ‘Etkilenebilirlik 

Analizi’ (Vulnerability Analysis) çalışmaları yapmakta büyük yarar vardır. 

Etkilenebilirlik çeşitli araştırma grupları tarafından değişik yollarla ifade edilmekte 

ve ölçülmektedir. Bunlar arasında en yaygın olarak kullanılanlar; gıda güvenliği, 

doğal afetler, doğal afetlere karşı risk yönetimi, halk sağlığı ve iklim değişikliğidir.  

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne göre etkilenebilirlik, herhangi bir 

sistem üzerinde birçok dış etkenle oluşturulan bir seri stres unsurunun oluşturduğu 

olumsuz etkilerin beklenen olası etki düzeyinin bütünleşik bir ölçüsüdür şeklinde 

tanımlanmaktadır.  

IPCC, iklim değişikliğinden etkilenebilirliği üç unsurun bir fonksiyonu olarak 

tanımlar. Bunlar;  

1. İklim değişikliğinin etkilerine maruz kalma türleri ve boyutu,  

2. Hedef sistemlerin, belirli düzeyde maruz kalma duyarlılığı,  

3. Hedef sistemin başa çıkma veya uyum sağlama kapasitesidir. 

Etkilenebilirlik  

Bir sistemin maruz kaldığı ve başa çıkamadığı olumsuz yönde iklim değişikliği 

etkilerinin gözlenme düzeyidir ki; buna iklim değişkenliği ve ekstrem hava koşulları 

da dahil edilmektedir. Etkilenebilirlik; sistemin karakteri, büyüklüğü, iklim 

değişikliği hızı ve değişimi ile sistemin maruz kaldığı duruma karşı duyarlılığı ve 

uyum kapasitesinin bir fonksiyonudur (IPPC, 2007), (IPCC, 2013).  
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Maruz kalma 

Aşırı hava olayları dâhil olmak üzere iklim değişkenliğindeki değişiklikler veya 

ortalama iklim şartlarındaki değişiklik hızları gibi incelenen sistemin dışındaki 

unsurları belirtir. (Bazı durumlarda yüksek düzeyde maruz kalma durumları 

gözlemlenir. Ancak bunların etkisi, yüksek uyum sağlama kapasitesi ile bertaraf 

edilebilir ve sonuçta daha düşük etkilenebilirlik değerleri elde edilir).  

 

Şekil 73.  Sektörel Etkilenebilirlik Analizi Şematik Gösterimi 

Uyum Kapasitesi  

Sistemin iklim değişikliği (iklim değişimi ve ekstrem hava koşuları da dahil olmak 

üzere) ile karşılaşabileceği tüm olası zararlarını yatıştırmak ve azaltmak ile olası 

sonuçların etkileri ile başa çıkma kapasitesidir (IPPC, 2007), (IPCC, 2013).  

İklim etkisi doğal ve insan eliyle oluşturulmuş her türlü yapay sistemler üzerindeki 

iklim değişikliği etkileridir. Uyum bağlamında olası etkiler ve kalıcı etkiler ayırt 

edilebilir (IPPC, 2007), (IPCC, 2013).  

Duyarlılık  

Bir sistemin iklim değişikliği veya değişimi ile maruz kaldığı durum karşısında 

olumlu veya olumsuz etkilenmesinin derecesini ifade eder. Etkilenme direk 

Maruziyet 

Duyarlılık 

Etki 

Risk 

Ekonomik Değer 

Uyum Kapasitesi 

Etkilenebilirlik 
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(örneğin, sıcaklıktaki ortalama, aralık değer veya değişkenlik karşısında ürün 

verimindeki değişim) olabileceği gibi dolaylı da (örneğin, deniz suyu seviye 

yükselmesiyle kıyısal taşkınlardaki sıklığın artmasının yola açtığı zararlar) olabilir 

(IPPC, 2007), (IPCC, 2013).  

İklim değişikliği yatay bir sektör olup, tüm sektörlerle etkileşim halindedir. Bu 

bölümde suya bağlı başlıca sektörlerin iklim değişikliği neticesindeki 

etkilenebilirliğine değinilmiştir.  

8.1. İçme Kullanma Suyu 

İçme-kullanma (İ-K) suları insanların günlük faaliyetlerinde içme, yıkanma, temizlik 

ve bu gibi ihtiyaçları için kullandıkları sulardır. Susuz hayat mümkün olamayacağı 

için içme ve kullanma suyunun sürekli ve güvenli bir biçimde temin edilmesi ve su 

kaynaklarının korunması günümüzde büyük önem kazanmıştır.  

İklim değişikliği su varlığımızın hem miktarını hem de kalitesini tehdit etmektedir. 

Dolayısıyla içme-kullanma suyu temin ettiğimiz yüzey sularımızın, yeraltı su 

kaynaklarımızın, içme-kullanma suyu amaçlı barajlarımız, su arıtma tesisleri, iklim 

değişikliğinden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenmesi kaçınılmazdır.  

Öncelikle toplam nüfustaki ve kentlerin nüfus yoğunluklarındaki hızlı artış İ-K 

suları üzerinde bir baskı yaratmaktadır. 1900’lerin başında dünya nüfusu sadece 1 

milyar iken, sanayi devrimi sonrasında tıpta yaşanan gelişmelerin de büyük etkisiyle 

dünya nüfusu da 7 milyara yaklaşmıştır. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya 

nüfusunun 2030 yılında 8,5 milyara, 2050 yılında da 10 milyara ulaşması 

beklenmektedir. Nüfus artışının yanı sıra, nüfusun şehirlerde yoğunlaşması hususu 

ise sorunu daha da derinleştirmektedir. 1970’lerin sonlarında dünya nüfusunun 2/3’ü 

kırsal alanda yaşarken, bu oran 2018 yılında %45’e düşmüş olup; 2050 yılına kadar 

da %32’ye düşeceği tahmin edilmektedir.  

Ülkemizde nüfusun yoğun olduğu bölgeler ile su varlığının daha fazla olduğu 

bölgeler birbirinden farklıdır. Doğu bölgelerimizde nispeten fazla olan su 

kaynaklarımız; nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadığı batıdaki bölgelerde daha 

azdır. Bir diğer deyişle, nüfus hareketleri de su kaynakları üzerinde baskı 

yaratmaktadır. İklim değişikliği etkisiyle ısınan bölgelerden daha serin olan 

bölgelere göçlerin olabileceği düşünüldüğünde bu baskının artması beklenmektedir. 

İ-K suları üzerindeki iklim değişikliği nedeniyle etkilenecek bir diğer konu ise su 

kalitesindeki muhtemel bozulmalardır. Bölüm 5.3’te detayları verildiği üzere; su 

kalitesi gerek suyun miktarındaki değişiklik, gerek su sıcaklıklarındaki değişiklik, 

gerek göçlere bağlı kirlilik yükünün artması gibi çok sayıda etkene doğrudan 
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bağlıdır. Dolayısıyla iklim değişikliği neticesinde su kalitesinin birçok yerde 

olumsuz yönde etkilenmesi beklenmektedir.  

Diğer taraftan, iklim değişikliğine bağlı artışların yaşanacağı hidrometeorolojik 

afetler (taşkın, kuraklık vb) de su kaynaklarını hem kalite hem de miktar bakımından 

etkileyecektir. 

Bunların yanısıra, hava sıcaklıklarının artması nedeniyle tüm kullanıcıların su 

talebinin de artması muhtemel olup; arz-talep dengesinin bu bakımdan da yeniden 

değerlendirilmesi gerekmektedir.  

8.2. Tarım ve Gıda 

Tarımsal su kullanımı suyun en fazla kullanıldığı alandır. Suyun miktarı ve 

kalitesindeki her değişim tarımsal üretimi etkilemektedir. Bunun yanısıra sıcaklık ve 

yağış başta olmak üzere meteorolojik parametrelerdeki değişiklikler tarımsal 

verimliliği doğrudan etkilemektedir. İklim değişikliğinin hem meteorolojik 

parametreleri hem de suyu etkileyeceği düşünüldüğünde tarımsal üretimde iklim 

değişikliği etkilerinin ne kadar büyük olacağı anlaşılabilir.  

Tarım sektöründen elde edilen katma değerin giderek artması, istihdamın yaklaşık 

dörtte birinin bu sektörde olması, sektörün iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek 

sektörlerden biri olması öngörüsü bir arada değerlendirildiğinde tarım sektörünün 

önemi ortaya çıkmaktadır. Sektör gıda temininin yanı sıra tarıma dayalı sanayiye 

hammadde sağlamaktadır ve tarım sektörleri ekonomik krizlerden diğer sektörlere 

göre daha az etkilenmektedir.  

İklim değişikliğinin tarıma etkilerine yönelik birçok somut adım atılmış, projeler 

geliştirilmiş, eğitim programları yapılmış ve çiftçilere yönelik çok sayıda destek 

programı yürütülmüştür, yürütülmeye devam edilmektedir. Ancak ulusal katsayıların 

oluşturulmasına yönelik yerinde ölçüme dayalı çalışmalar yetersizdir. İklim 

değişikliğinin Türkiye’de tarıma ekonomik etki değerlendirmesi konusundaki bir 

çalışmada Türkiye’de yedi coğrafik bölgede ve ülke genelinde ürünlerin 

verimlerinde azalış olacağı, verimdeki azalmalar nedeniyle üretim miktarının 

azalacağı, üretim deseninde bölgeler itibarıyla değişiklikler olacağı, buğday ve 

ayçiçeğinde ihracatın azalacağı, mısır ve pamukta ithalatın artacağı, ürün fiyatlarının 

artacağı, ürün fiyatlarında artış karsısında üretici refahı artarken, tüketici ve toplam 

refahın ise azalacağı tahmin edilmiştir. Uydu görüntüleri ve yersel ölçüm ağlarından 

alınan verilerin değerlendirilmesi ile ürün ve yer bazında güncel zirai bilgiye 

dönüştürülmesi ve paydaşlara anlık olarak iletilmesi konusunda çalışmalar devam 

etmektedir. Tarımsal kuraklıkla mücadele konusunda stratejiler belirlenmiş ve eylem 

planı yayınlanmıştır. Tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi için eylem planı 
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hazırlanmış ve yer altı suyu kullanım oranının düşürülmesi, modern sulama 

sistemlerinin yaygınlaştırılması gibi tedbirler alınması planlanmıştır.  

8.3. Sanayi 

Sanayi sektörü demek, üretim demektir.  Paris Anlaşması ile sürdürülebilir ve temiz 

üretimin benimsenmeye başlandığı bir ortamda Türkiye’de de sanayinin değişime 

uğraması kaçınılmazdır. Türkiye’de sektörel anlamda bir dönüşüm rüzgarını 

estirmeye başlayan ciddi bir yasal süreç başlatıldı. Türk sanayicisi, ilk kez ulusal 

düzeyde havaya karışan emisyonların raporlanmasını, izlenmesini ve 

denetlenmesini  online sistem üzerinden kayıt altına almaya başladı. Bu süreci 

başlatan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, AB’ye uyum 

kapsamında hazırlanmış bir mevzuattır. Ulusal boyuttaki emisyon azaltımında yüzde 

20’ye yakın bir etki bırakabilecek sanayi tesislerinin izlenmesi Türkiye için iklim 

politikası bağlamında oldukça önemlidir. Türkiye’nin BMİDÇS ( Birleşmiş Milletler 

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi) Sekretaryasına sunduğu INDC’sinde (Niyet 

Edilen Ulusal Katkı Beyanları) sanayi temel alınan sektörlerin başında 

gösterilmektedir. Türkiye’deki sanayi sektörünü ve iklim değişikliğini ortak zemine 

taşıyan önemli strateji belgeleri de INDC metninde BM’ye sunuldu. Bunlardan biri 

“Ulusal Sanayi Strateji Belgesi”. Belgede, daha yeşil ve rekabetçi bir sanayi yapısına 

vurgu yapılmaktadır. Aynı şekilde, ana hedeflerden biri “Türk sanayisinin rekabet 

edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay 

alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, 

nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi 

yapısına dönüşümü hızlandırmak” olarak belirtiliyor. AB 2020 hedefini, sanayisinin 

GSYİH’deki 15,1’lik payını yüzde 20’ye yükseltmek olarak açıkladı. Türkiye'de ise 

2013 yılında sanayi sektörü, ülkemizin GSYİH’nin yüzde 19,2’siydi. Türkiye’de 

sanayi sektörüne yönelik önemli mesajları içeren 11’inci Kalkınma Planı’nda da 

sektöre, kalkınma sürecinde merkezi bir rol veriliyor ve sanayi, “ekonomik yapının 

dönüşümünde sürükleyici sektör” olarak tanımlanıyor. Aynı şekilde sanayi sektörü, 

yüksek oranlı sürdürülebilir büyüme altyapısının geliştirilmesi açısından önemli bir 

konuma yerleştirilmiş durumdadır.   

Sanayide "geri dönüşüm" çalışmaları da araştırılmakta olan diğer önemli bir 

konudur. Bu konuda AB'ye uyumlu mevzuat çalışmaları uygulanmaya başlandı.  

Türkiye’de sanayide harcanan elektriğin yüzde 70’ten fazlası düşük verimli AC 

elektrik motorları (sanayide en fazla kullanılan elektrik motorları) tarafından 

tüketilmektedir. Dolayısıyla enerji verimliliği konusunda sanayi sektörü üzerinden 

özellikle KOBİ’lerin dönüşümü de önümüzdeki yıllarda ayrı bir çalışma alanı 

olacaktır. İklim değişikliği-sanayi sektörü konusunda akıllara ilk gelen maliyet 

hesaplamaları olmaktadır. Maaliyetlerin azaltılmasında ise firma becerilerinin 
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önemli hale geleceği aşikârdır. Dış pazar yapısı, özellikle AB pazarı, giderek temiz 

üretime doğru kaymaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin özellikle sanayi sektöründe bu 

yeni dönüşümü fırsata çevirecek destek mekanizmlarına ağırlık vermesi gerekecektir 

(İKV,2018). 

Sanayi GSYH’ye %16 oranında katkı yapan imalat sanayinin enerji tüketimine 

yönelik politika ve önlemler, genel olarak sanayide enerji verimliliğinin ve 

yenilenebilir kaynak payının artırılması yönündedir. Son dönemde yürürlüğe giren 

politikalar ile iklim değişikliğiyle ilgili olarak yenilikçilik ve ileri teknoloji ürünlere 

ve sektörlere yönelerek düşük karbon ekonomisi açısından kazanımlar sağlanması, 

mevcut sektörlerde verimliliklerin azami hale getirilmesi ve yeşil teknolojiler yolu 

ile bilhassa yenilenebilir teknoloji alanında kazanımlar sağlanması öngörülmektedir. 

Öncelikle hızlı büyüyen veya büyüme potansiyeline sahip girişimler ile ürün, hizmet 

ve iş modeli açılarından yenilikçi KOBİ’lerin desteklenmesi esastır. Bu kapsamda 

KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik ve ihracat kapasiteleri geliştirilmesi ve KOBİ’lerin hem 

kendi aralarında hem de büyük işletmeler, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle 

işbirliği halinde daha organize faaliyet göstermeleri ve kümelenmelerinin 

desteklenmesi konusunda politikalar yayınlanmış, öncelikli dönüşüm programları ile 

üretimde ve enerjide verimliliğin artırılması planlanmıştır. 

8.4. Sağlık  

Aşırı iklim olaylarına bağlı ölüm ve yaralanmalarda artış, suyla ve besinlerle bulaşan 

hastalıklarda artış, hava kalitesinin bozulmasına bağlı solunum hastalıklarında artış, 

mevsim kaymasına ve hava kalitesinin bozulmasına bağlı alerjik hastalıklarda artış, 

vektörle ve kemirgenlerle bulaşan hastalıklarda artış, ozon tabakasının incelmesine 

bağlı cilt kanserlerinde artış; iklim değişikliğinin etkilerinden insan sağlığını 

doğrudan ve dolaylı yollarla etkileyerek yol açması beklenen sorunlar arasındadır.  

İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerine etkileri, doğrudan veya dolaylı olabilir. 

Taşkın, aşırı sıcak hava dalgaları, fırtına gibi olağanüstü iklim olayları insan 

sağlığını doğrudan etkilerken iklim değişikliğinin uzun dönemli etkileri su, yiyecek 

ve barınma sorunlarına neden olarak insan sağlığı üzerine dolaylı etki gösterir. İklim 

değişikliği, ekosistemleri bozarak bulaşıcı hastalık taşıyan vektörlerin dağılımında 

ve nüfus yoğunluğunda değişimlere ve böylelikle vektörle bulaşan hastalıkların 

sıklığında da artışa neden olabilmektedir (Estrada-Peña vd.,  2010).  

İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkileri aşağıda 

belirtilmektedir:  

 Aşırı iklim olaylarına bağlı ölüm ve yaralanmalar  

 Suyla ve besinlerle bulaşan hastalıklarda artış  
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 Hava kalitesinin bozulmasına bağlı solunum hastalıklarında artış  

 Mevsim kaymasına ve hava kalitesinin bozulmasına bağlı alerjik 

hastalıklarda artış  

 Vektörle ve kemirgenlerle bulaşan hastalıklarda artış  

 Ozon tabakasının incelmesine bağlı cilt kanserlerinde artış  

8.5. Turizm  

Turizm sektörü, diğer birçok sektörden farklı olarak hem doğal çevreyi etkileyen 

hem de kaynak olarak kullandığı çevreden etkilenen bir sektördür. Sıcaklık artışı, 

deniz seviyesindeki yükselme ve aşırı hava olayları kitle turizmini doğrudan 

etkileyecektir. Kuraklık ve çölleşme, orman yangınları, su kıtlığı, biyoçeşitlilik 

kayıpları, kıyı erozyonu, aşırı hava olaylarına bağlı gözlenen hastalıklar ve vektör 

kaynaklı bulaşıcı hastalıkların gözlenmesi gibi olayların da turizm faaliyetlerini 

etkilemesi, iklim değişikliğinin turizme dolaylı etkileridir. Türkiye’de daha çok 

deniz-kum-güneş eksenli olan turizm hareketleri, Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarında 

yoğunlaşmaktadır. Literatürdeki tüm çalışmalarda Akdeniz havzasının iklim 

değişikliğinden olumsuz etkileneceği belirtilmektedir. Deniz-kum-güneş eksenli 

kitle turizminin yanı sıra kar yağışlarına bağlı kış turizmi de iklim değişikliğinin 

olumsuz etkilerinden zarar görmektedir. Türkiye’de sürdürülebilir turizm 

kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin 

çevreye olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla Çevreye 

Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ve Yeşil Yıldız belgesi uygulamaları hayata 

geçirilmiştir. 

8.6. Diğer Alanlar 

Bu kitapta doğal afetler, ekosistem, kıyı alanları ayrı bir sektör olarak 

tanımlanmamış; bu bölümde kısaca incelenmiştir. 

8.6.1. Doğal Afetler  

İklim değişikliği senaryolarına göre ortalama hava sıcaklığında görülebilecek 1-2 

derecelik artış, aşırı hava sıcaklıkları ve şiddetli yağışlarda bir kaç kat artış anlamına 

gelmektedir. Böylece, son yıllarda dünyanın birçok bölgesi şiddet, etki, süre ve 

oluştuğu yer bakımından eşi ve benzeri olmayan çok sayıda hidro-meteorolojik 

afetlere sahne olmaktadır. Nitekim son yıllarda ülkemizde gerçekleşen hortum, 

taşkın, yıldırım düşmesi, aşırı sıcak hava ve dolu gibi doğal afetlerin sayısında 

belirgin bir artış gözlenmektedir. Türkiye’de taşkın zararlarıın asgariye düşürülmesi 

maksadıyla taşkın koruma tesisleri inşa edilmekte, taşkın yönetim planları 

hazırlanmakta, gözlem ve erken uyarı sistemleri geliştirilmektedir. Ağaçlandırma ve 
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erozyon kontrolü çalışmaları sürdürülmekte ve havzalarda sektörel uyum planlaması 

yapılmaktadır.  

8.6.2. Ekosistem 

Barındırdığı önemli biyolojik çeşitlilik değerleri ile üç biyolojik bölgeye ayrılan 

Türkiye, iki karasal (Kafkaslar ve Akdeniz) ve bir denizel (Akdeniz) alan arasında 

olmak üzere küresel ölçekte 200 ekolojik bölge içerisinde kalmaktadır. Bu alanlar 

taşıdıkları koruma değerleri açısından dünyanın en önemli ekolojik bölgeleri 

içerisinde gösterilmektedir. Bir ekosistem tipini belirleyen en önemli faktörler 

sıcaklık ve yağış rejimi olduğundan, iklimdeki değişiklikler ekosistemlerin 

yapısında ve fonksiyonlarında değişime neden olacaktır. Son dönemlerde iklim 

değişikliğinin türler ve ekosistemler üzerindeki etkileri giderek daha fazla 

hissedilmeye başlamıştır. Özellikle, kısıtlı yaşam alanlarına sahip türler ile hassas 

ekosistemlerin iklim değişikliğinden daha fazla etkileneceği düşünülmektedir.  

İklim değişiminin iç su ekosistemlerinde beklenen etkileri; kara içi su kütlelerinin 

alan ve hacim kayıpları, tatlı su kaynaklarında azalma, akım ve debi azalmaları gibi 

etkiler olup, bu etkilerin çoraklaşma, su kıtlığı ve yetersizliği, tarımda verim 

düşüşleri ve gıda yetersizliği gibi sorunları doğuracağı beklenen olasılıklardır. 

Türkiye’de iklim değişimleri ve göllerin seviye değişimleri ile su kaynakları 

değişimleri arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmalar değerlendirildiğinde, 

ülkemizin kuzey yarısında yer alan göllerin seviyesinde artış, İç Anadolu ve 

Akdeniz Bölgesi’ndeki göllerin seviyesinde azalma, Marmara Bölgesindeki göllerde 

ise eğilimin olmadığı görülmektedir.  

8.6.3. Kıyı Alanları  

Türkiye’de 28 kıyı şehri bulunmaktadır. Bu şehirlerde, 2014 nüfus sayımı verilerine 

göre Türkiye nüfusunun yaklaşık %54,7’si yaşamaktadır. Arazi kullanımı değişimi, 

kıyı erozyonu ve taşkınlar, tuzlu su girişleri, deniz seviyesi yükselmesi, tarım, 

turizm ve ekosistem etkileşimi, hassas alan ve sıcak noktalar kıyı alanları, kıyı 

alanlarındaki su potansiyeli ve su sıcaklıkları Türkiye’de iklim değişikliğinin en 

önemli etkileri arasındadır. Deniz seviyesi yükselmesi ve afetler karşısında kıyı 

bölgelerinin genel risk durumu belirlenmiş, Türkiye kıyılarında iklim 

değişikliğinden en çok etkilenecek yerlerin, tarım üretiminin en yüksek olduğu kıyı 

deltaları, sulak alanlar ve alçak rakımlı turizm bölgeleri olduğu görülmüştür. 

Türkiye’de tüm sektörleri dikkate alan bütüncül politika ve karar alma süreçlerinin 

sağlanması ve kıyı alanlarında yapılacak kıyı yapılarına ilişkin uygulamalar için yol 

gösterici strateji ve hedefleri içeren bütünleşik kıyı alanı planları hazırlanmaktadır. 
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9. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM 

İklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları temel olarak 2 eksende yürütülmektedir. 

Birincisi sera gazı salımlarının azaltılması ve sera gazı yutak alanlarının 

geliştirilmesi, diğeri ise iklim olaylarının (risklerinin) etkileriyle mücadele etmek, 

fayda sağlamak ve etkileri yönetebilmek için stratejilerin geliştirilmesi, 

güçlendirilmesive uygulanması süreci yani “uyum” sürecidir. 

İklim değişikliğine uyum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

kapsamında da göz önünde bulundurulmuş ve Sözleşmenin “İlkeler” konusundaki 

Madde 3’ün 3. paragrafında; “Taraflar, iklim değişikliğinin nedenlerini önceden 

tahmin etmek, önlemek veya en aza indirmek ve zararlı etkilerini azaltmak için 

önleyici önlemler almalıdır.” denilmektedir. 

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalara genel 

anlamda uyum çalışmaları denir (Dünya Bankası Raporu, 2010). Bir diğer deyişle 

iklim değişikliğine uyum; iklim olaylarının (risklerinin) etkileriyle mücadele etmek, 

fayda sağlamak ve etkileri yönetebilmek için stratejilerin güçlendirilmesi, 

geliştirilmesi ve uygulanması sürecidir (IPCC, 2007). 

İklim değişikliğine uyum konusunun önemi, iklim değişikliği etkilerinin ne yaparsak 

yapalım devam edeceği gerçeğinden doğmuştur. İklim değişikliğine neden olan 

faktörleri (sera gazı salımları, ormansızlaşma vb.) şu anda ortadan kaldırsak bile 

etkileri devam edecektir. Bu yüzden iklimi değiştiremeyeceğimize göre, kendimizi 

değişen iklime uydurmak zorundayız. 

Benzer şeklide; AÇA Genel Müdürü Jacqueline McGlade ‘İklim değişikliği 

dünyanın bir gerçeği ve bu değişikliğin hızı ve boyutu gün geçtikçe daha çok ortaya 

çıkıyor. Bu, haneler de dâhil olmak üzere, ekonominin her kesiminin bu değişime 

uyum sağlaması ve emisyonlarını azaltması anlamına gelmektedir” demektedir. 

Ayrıca IPCC 4. Değerlendirme Raporunda sera gazı salımlarının azaltılması ve 

etkilere uyum önlemlerinin ekonomik maliyeti, iklim değişikliğinin vereceği zararın 

maliyetinden çok daha düşük olacaktır tespiti mevcuttur (IPCC, 2007a). 

İklim değişikliğine uyum şu nedenlerle gereklidir: 

 İklim değişikliğinin etkilerini iyi anlamak,  

 Olumsuz etkilerini en aza indirmek, 

 Bazı etkilerini fırsata çevirmek, 

 Etkilere hazırlıklı olmak,  

 Riski ve zararı en az maliyetle azaltmak,  

 Mevcut problemleri çözmek. 
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İklim değişikliği ile mücadele çalışmalarında uyum faaliyetleri tüm dünyada günden 

güne önem kazanmaktadır. Uyum faaliyetleri belirlenirken ve uygulanırken gerek 

bölgesel, gerek ulusal düzeydeki planlama çalışmalarında dikkat edilmesi gereken 

pek çok husus vardır. Uyum faaliyetlerinin planlamasından önce etkilenebilirlik 

analizleri sektörler özelinde yapılmalı ve özellikle alarm veren sektörler 

önceliklendirilmelidir. Ülke düzeyinde yapılan bütün politika ve planlama 

çalışmalarında iklim değişikliğinin etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. 

Türkiye’nin iklim değişikliğine hassas bir bölge olması dolayısıyla ülkemizde de 

iklim değişikliği ile mücadele için çok sayıda adım atılmaktadır. Bu hedefler ve 

faaliyetler “İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı’nda” yayımlanmış olup; anılan 

eylem planında iklim değişikliğinden etkilenecek sektörler:  

 İnsan Sağlığı 

 Su Kaynakları Yönetimi 

 Doğal Afet Risk Yönetimi: Taşkın ve Kuraklık 

 Ekosistem Hizmetleri, Biyolojik Çeşitlilik ve Ormancılık 

 Tarım ve Gıda Güvenliği 

 

olarak sınıflandırılmıştır (ÇŞB, 2011). Söz konusu raporda her sektör için uyum 

stratejileri belirlenmiştir.  

Uyum faaliyetleri genel olarak başka amaçlara da hizmet eden faaliyetlerdir. 

Örneğin barajlar, içme suyu veya enerji elde etmek gayesiyle inşa edilirken aslında 

taşkın riskinin olacağı bir bölgede aynı zamanda bir iklim değişikliğine uyum 

faaliyetidir.  

İklim değişikliğine uyum faaliyetlerini planlayabilmek için öncelikle 

etkilenebilirliğin tespiti gereklidir. İklim değişikliğine uyum faaliyetlerinin pek çoğu 

iklim değişmiyor olsa da geçmişte yapılmış ve yapılmakta olan faaliyetlerdir. Farklı 

maksatlarla yapılan bu çalışmalar aynı zamanda iklim değişikliğine uyuma da 

hizmet etmektedir. Fakat bir de bu faaliyetlerin planlı olanları vardır. Yani iklim 

değişikliği etkileri göz önünde bulundurularak yapılan planlı faaliyetlerdir. Örneğin; 

depolama maksatlı bir su yapısı hali hazırda su kaynaklarının etkin bir şekilde 

yönetilmesi ve kullanılması amacına hizmet ederken dolaylı olarak doğal 

kaynakların sürdürülebilir olarak kullanılması gibi pek çok nedenden ötürü iklim 

değişikliğine de hizmet eder. Bu su depolama yapısı; iklim değişikliğinin beklenen 

etkilerinin tespiti ile yağış, sıcaklık gibi gerekli projeksiyonların da hesaba katılması 

ile mühendislik hesapları ile yapılan planlı bir uyum faaliyetidir. İklim değişikliğinin 

olumsuz etkilerinin azaltılması için bu tür planlı uyum faaliyetlerinin ülkemizde ve 

dünyada yaygınlaşması gerekmektedir. 
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9.1. Uyumun Türleri 

İklim değişikliğine uyum faaliyetleri; yapısal olmayan uyum ve yapısal uyum olmak 

üzere iki sınıfta incelenebilir. 

 Yapısal olmayan uyum (soft adaptation) 

“Yapısal olmayan” uyum sağlama önlemleri, bilgi, kapasite oluşturma, politika ve 

strateji belirleme ve kurumsal düzenlemelere ağırlık verir.  

Örnek: Enerji talebi yönetimi, mevzuatlar, su kalitesi standartları, fiyatlandırma, 

 Yapısal uyum (hard adaptation) 

“Yapısal" uyum sağlama önlemleri ise belirli teknolojiler ve yapıların kullanılmasını 

içeren önlemlerdir. 

Örnek: Taşkın önleme yapıları, deniz duvarları, yağmur suyu toplama yapıları, 

9.2. Uyum ve Azaltım Arasındaki İlişki 

Uyum faaliyetlerinin amacı, kitabın başından beri bahsedildiği üzere, iklim 

değişikliğinin etkilerine uyum sağlamayı hedefler. Öte yandan, uyum sağlama 

çabaları iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının azaltımına da katkı 

sağlayabilirler. Ancak durumun tersi olduğu örnekler de vardır. Örneğin özellikle 

sıcak hava dalgalarının görüldüğü günlerde sıcak havaya uyum sağlamak 

gerekçesiyle kullanılan klimalar, enerji tüketimi nedeniyle sera gazı salımları 

artırdığı için “Negatif Azaltım Etkisi”ne sahiptirler. Bunun yanı sıra ağaçlandırma 

ise karbon yutak alanlarını çoğalttığı için “Pozitif Azaltım Etkisi”ne sahiptir. Bu 

aşamada karar vericilerin uyum politikalarını belirlerken bu hususa dikkat etmeleri 

önemlidir. Tablo 8’de olumsuz etkileri de olabilecek uyum faaliyetlerinden bazıları 

verilmiştir. 
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Tablo 8. Sera Gazı Salım Artışına Neden Olabilecek Uyum Örnekleri 

Uyum Faaliyeti 

Muhtemel Negatif 

Etki ( Sera Gazı 

Salımında) 

Öneri 

Su temini için deniz 

suyunu tuzdan 

arındırma 

(tuzsuzlaştırma) 

Yüksek enerji 

ihtiyacı 

Enerji kaynağına bağlı, tek 

çözüm tuzsuzlaştırmaysa 

yenilenebilir enerji 

kullanılabilir. 

Sulama 
Yüksek su ve enerji 

ihtiyacı 

Etki enerji kaynağına bağlı. 

Verimli sulama teknikleri, 

kuraklığa dayanıklı bitki türleri. 

9.3. Uyum Faaliyetlerinde Fayda Maliyet Analizleri 

İklim değişikliğine uyum sağlamayı hedefleyen faaliyetlerin çoğu faydalarının 

maliyetlendirilmesi zor olan çalışmalardır. Tıpkı faydaların maliyetlendirilmesi gibi 

muhtemel zararın tahmini çalışmaları da riskin büyüklüğü tam olarak kestirilemediği 

için muğlaktır. Örneğin iklim değişikliği etkisiyle şiddetinde artış beklenen sağanak 

yağışlar neticesindeki taşkınların maliyetini önceden öngörmek neredeyse 

imkânsızdır.   

Tüm bu muğlak noktalara rağmen, uyum faaliyetlerinin başarısı, fayda maliyet 

analizlerinin doğru olarak belirlenmesine oldukça bağlıdır. Karar vericiler için hem 

faydanın hem de tedbirin maliyetinin optimum hale getirilebilmesi için risk yönetimi 

yaklaşımı yapılması gerekmektedir 2005 yılında Dünya Bankası’nın konuya ilişkin 

olarak gerçekleştirmiş olduğu bir çalışmanın sektörel bazdaki sonuçları Tablo 9 ile 

verilmektedir.   
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Tablo 9. Az Yağışlı ve Çok Yağışlı Senaryolar için Uyum Faaliyetleri Maliyet 

Tahminleri (2005) (Dünya Bankası, 2010) 

Bölge  Az Yağışlı Senaryo  

($ Milyon) 

Çok Yağışlı 

Senaryo             

($ Milyon) 

Doğu Asya & Pasifik  17,9  25,7  

Orta Asya  6,9  12,6  

Latin Amerika & Karayipler  14,8  21,3  

Orta Doğu / Kuzey Afrika  2,5  3,6  

Güney Asya  15,0  17,1  

Sahra altı Afrika  14,1  17,1  

Toplam  71,2  97,5  

Sektörler Az Yağışlı Senaryo  

($ Milyon) 

Çok Yağışlı 

Senaryo              

($ Milyon) 

Altyapı  13,0  27,5  

Kıyı Alanları  27,6  28,5  

Su Temini ve Taşkın Önleme  19,7  14,4  

Tarım, Ormancılık ve 

Balıkçılık  
3,0  2,5  

İnsan Sağlığı  1,5  2,0  

Ekstrem Hava Olayları  6,4  6,7  

Toplam  71,2  81,5  

 

Bir Avrupa Birliği Projesi olan (2013-2016) ECONADAPT (Uyumun Fayda ve 

Maliyetleri- Costs and Benefits of Adaptation) projesinin Temmuz 2015’te 

yayınlanan ilk raporunda gerek dünya ölçeğinde gerek Avrupa düzeyinde uyum 

faaliyetleri odaklı maliyet tahminlerine yer verilmektedir (ECONADAPT, 2015). Bu 

rapordan bazı çarpıcı özet alıntılar aşağıda verilmektedir. 
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Uluslararası örnekler sektörel bazda incelendiğinde ise uyum faaliyetleri 

kapsamında uygulanması planlanan öneriler için yapılan maliyet tahminleri aşağıda 

sıralanmıştır.  

 Küresel boyutta kıyı şehirlerinin seddeler çekilerek deniz suyu yükselmesi ve 

taşkınlar gibi afetlerden korunması için 2100 yılına kadar RCP2.6 senaryosu 

sonuçlarına göre 12–31 milyar $; RCP8.5 senaryosuna göre de 27–71 milyar $ 

harcama yapılması gereği ortaya çıkmaktadır. 

 Gelişmekte olan ülkelerde ise deniz suyu yükselmelerinden liman gibi önemli 

kıyı yapılarının korumak için 2050 yılına dek yıllık 0,5 milyar $ harcama 

yapması gerektiği tahmin edilmektedir. 

 Küresel ölçekte su temin sistemlerinin iyileştirilmesi için gerekli ilave bütçe 

2030 yılına kadar 9-11 milyar $ /yıl olarak tahmin edilmektedir. 

 Hollanda bazında yapılan bir çalışmada bazı maliyetler hesaplanmıştır: 

o İklim geçirmez su iletim sistemlerinin yapımı: 19 milyar €, 

o Nehir rehabilitasyonu ile kapasite artırımı: 7 milyar €, 

o Tatlısu alma yapılarının yerinin değiştirilmesi: 50 ila 100 milyon €, 

o Şehirlerin yakınında su depo ve rezervuarların yapılması: 3,3 milyar €, 

o Çiftliklerde su biriktirme yapılarının yapılması: 15 ila 50 milyon €, 

o Kanalizasyon sistemlerinin yenilenmesi: 3 ila 5 milyar €. 

 Yunanistan’da yapılan bir çalışmada su iletim hatlarında %60 civarındaki 

kayıp ve kaçakların yıllar içerişimde kademeli olarak 2100 yılına kadar %10 

seviyesine indirilmesi için 68 milyon €/yıl gerektiği; bu çalışmadan elde 

edilecek faydanın karşılığı ise 380 milyon €/yıl olarak hesaplanmıştır. 

 İngiltere ve İskoçya’da yapılan bir başka çalışmaya göre, 2006-2080 yılları 

arasında uyum faaliyetleri ile ilgili harcamaların 6-39 milyon GBP/yıl 

civarında olabileceği tahmin edilmiştir. Aynı dönemde hiçbir önlem ve uyum 

faaliyeti yapılmaması durumundaki maliyet ise 41-388 milyon GBP/yıl olarak 

öngörülmektedir. 

 İngiltere’de nehir rehabilitasyonu ve nehir boyunca 10 m eninde tampon 

kuşaklama/yeşillendirme yapılması durumunda akarsuya gelebilecek fosfor 

miktarında %20 azalma söz konusu olacağı tahmin edilmektedir. 

 Dünya Bankası (2010)’a göre, 2010-2050 yılları arasında gelişmekte olan 

ülkelerde uyum bağlamında altyapı yenilenmesi/yapılması maliyeti kötü 

senaryoya göre 13,5–27 milyar $/yıl civarındadır. Kentsel altyapı bu bütçenin 

yaklaşık %54’üne tekabül etmektedir. Geri kalan oranın dağılımında %18 

demiryolları ve %16 ile karayolları gelmektedir. 

 Dünya Bankası (2010)’a göre, küresel boyutta gelişmekte olan ülkelerde tarım 

sektörde uyum için yaklaşık maliyetler 2,5–3 milyar $ arasında olacaktır. 
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 Dünya Sağlık Teşkilatı (2009)’a göre, Fransa Ulusal Sağlık Planın 

çerçevesinde ve AB bütününde sağlık sektöründeki uyum faaliyetlerinin 1-10 

milyon € arasında değişebileceği beklenmektedir. 

9.4. Uyum Faaliyetleri Önerileri 

Türkiye özelinde tanımlanan başlıca 12 ana sektör için, uyum faaliyetleri aşağıdaki 

şekilde gruplandırılmıştır  (SYGM, 2016). Bu gruplarda bahsi geçen uyum tedbirleri 

sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanacaktır.  

9.4.1. Tarım, Gıda Güvenliği, Orman ve Biyoçeşitlilik  

 Tarımsal alanlarda düşük kayıplı sulama sistemlerinin kullanılması.  

 Tarımsal alanlarda arıtılmış ve biyolojik olarak güvenli olan suların 

kullanılması.  

 Farklı iklim koşullarına göre ürün bazında sulama ihtiyaçlarının 

hesaplanması.  

 Teşvik programları ile ürün yetiştiriciliğinde yeniliklerin (yeni ürünler, yeni 

üretim teknikleri vb.) özendirilmesi.  

 Kuraklık riski olan ve orman arazisi olan bölgelerde su kaybının önlenmesi. 

 Şehir içi veya yakını doğal ormanların, doğa koruma alanları olarak 

görülmesi.  

 Yazın çıkan orman yangınları konusunda hassas alanların orta vadede 

haritalandırılması.  

 Koruma alanlarının (koruma kuşakları) daha da etkinleştirilmesi.  

 İklim değişikliğine uyumun sağlanması amacıyla tarımsal sistemlerin 

yönetimi için kriterlerin belirlenmesi.  

 Meyve ağaçları, zeytin ağaçları ve üzüm bağları için, uzun vadeli ve düşük 

maliyetli iklim değişikliğine uyum stratejilerinin belirlenmesi.  

 İklim değişikliği sebebiyle çevre şartlarındaki değişikliklere rağmen 

merkezi ve yerel yetkililerin tarımsal biyolojik çeşitliliği koruması. 

 Toprak verimliliğinin, toprak yapısının ve doğal düzenleme 

mekanizmalarının teşviki için yöntemlerin geliştirilmesi.  

 Hayvancılık sektörünün iklim değişikliğine uyumu için; çiftliklerin 

depolama oranının azaltılması, otlatma sistemlerinin değiştirilmesi gibi 

ihtiyaçların değerlendirilmesi.  

 Ormanların iklim uyumlu dönüşümü için bilimsel tabanlı karar alma 

mekanizmalarının desteklenmesi (periyodik izleme, deneysel pilot araziler, 

ormancılık bitki ıslahı, kaynak araştırması, bölgesel büyüme önerileri, yeni 
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orman endüstrisi tekniklerinin araştırılması (kereste biçme vb.), yeni iklim 

koşullarında kerestenin olası kullanımları vb.).  

 Ekosistemlerin iklim değişikliğine karşı gösterdikleri tepkileri ölçmek için 

orman izleme ve takip sistemlerinin kurulması.  

 Biyoçeşitlilik hassasiyetinin haritalandırılması.  

 Ekolojik izleme ağlarının geliştirilmesi.  

 Ekosistem ürün ve hizmetleri üzerindeki etkinin değerlendirilmesi.  

 Bölgesel türlerin ve orman ekosistemlerinin yaklaşık biyokütlelerinin 

belirlenmesi.  

 Farklı iklim değişikliği senaryoları altında agro-klimatik alanların tespit 

edilmesi.  

 Farklı bitki türlerinin farklı iklim koşullarına tepki senaryolarının 

geliştirilmesi.  

 Farklı iklim koşullarında patojen türlerinin davranış simülasyonlarının 

geliştirilmesi.  

 En yaygın parazit türler için risk haritalarının çıkarılması.  

9.4.2. Altyapı (Bina, Ulaşım ve Enerji)  

 Su iletim ağlarındaki kayıplarının azaltılması için gereken önlemlerin 

alınması.  

 Gri su kullanımına imkan sağlayan bina içi tasarımların yapılması 

 Kanalizasyon sistemlerinde gerekli modifikasyonlar yapılarak taşkın 

riskinin azaltılması.  

 Deniz seviyesi yükselmesi projeksiyonlarının tüm ulaşım tesisleri için 

yeniden değerlendirilmesi 

 Ulaşım ağları ve yapıları için (karayolu, demiryolu, liman ve nehir yapıları) 

için etkilenebilirlik analiz metodu geliştirilmesi.  

 Deniz taşımacılığı ve yön bulmanın (navigasyon) geliştirilmesi ile ulaşım 

yollarının desteklenmesi, açık denizler ve kıyılardaki oşinografik, 

hidrolojik ve meteorolojik koşullara göre belirlenmesi, 

9.4.3. Üst Yapılar (Kentsel ve Havza Planlama, Bina ve Yerleşimler)  

 Farklı bölgeler ve konumlar için ayrı iklim koşullarına göre yapı 

malzemeleri ve özelliklerinin geliştirilmesi.  

 Binaların yazın serin, kışın sıcak kalmasını sağlamak için ısı yalıtım 

sistemlerinin kullanılması.  
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 Kentsel planlamada genel biyolojik çeşitliliğe ve hassas türlere önem 

verilmesi.  

 Kentsel planlama ile iklim değişikliğinin riskleri ve etkilerinin müşterek 

incelenmesi.  

 İklimsel olaylar dikkate alındığında, yamaçlara yapılan binalara, 

genleşebilir toprağa (kil vb.), yeraltı sularına, taşkın riskine ve yeraltı 

madenciliğine karşı farklı uyum gereksinimlerinin olması.  

 Killi topraktaki büzülme-şişme olayının ikinci nesil hasarının belirlenmesi,  

 Biyo ve eko-yapıların kullanımının yaygınlaştırılması.  

 Peyzaj planlamasının iklim değişikliğine karşı uyum anlamında yeniden 

düzenlenmesi.  

9.4.4. Kıyı Alanları  

 İklim değişikliğinin deniz seviyesinde meydana getireceği ana etkilerin 

Kıyısal Risk Önleme Planı ile birlikte değerlendirilmesi  

 İklim değişikliğinin deniz taşkınları ile kıyı alanları üzerindeki etkisinin 

değerlendirilmesi  

 Farklı iklim koşullarına göre kıyı birimlerinin morfo-dinamik ve ekolojik 

tepki modellerinin geliştirilmesi.  

 Mevcut kıyı koruma önlemlerinin uyum faaliyetleri çerçevesinde 

desteklenmesi.  

 Deniz seviyesi yükselmesinin kıyılardaki yerleşim alanlarına etkilerinin 

hesaplanması.  

 Büyük ölçekli hidrografik havzalarda Taşkın riskleri ile iklim değişikliği 

etkisinin birlikte değerlendirilmesi.  

 Gel-git zamanlarında uydu fotoğrafları ile kıyı şeridinde meydana gelen 

değişimler hakkında veri toplanması.  

 Nehir ve deniz sistemleri arası sediment geçişlerinin takip edilmesi.  

 Çeşitli iklim senaryolarına göre ortalama deniz seviyesi yükselmesine 

hassas kıyıların haritalandırılması.  

 Farklı deniz seviyesi yükselmesi senaryoları için terk etme, geri çekilme ya 

da koruma senaryolarının geliştirilmesi.  

 Kıyı alanlarının stabilizasyonu için uyum seçeneklerinin belirlenmesi.  

 Gel-git dalgalanmaları ve taşkın tehlikelerinin takibi için hava izleme 

sistemlerinin genişletilmesi.  
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9.4.5. Sağlık  

 Suyun çeşitli maksatlar için geri kazanımı sağlanırken insan sağlığını 

garanti altına alabilmek adına izleme ve denetimlerin sistematik olarak 

yapılması.  

 Bulaşıcı hastalıklara ilişkin uzmanlıkların arttırılması.  

 Hayvan hastalıkları izleme mekanizmalarının güçlendirilmesi.  

 Bitki hastalıkları izleme mekanizmalarının güçlendirilmesi.  

 Sağlık üzerindeki iklim değişikliği etkilerin değerlendirilmesi ve farklı 

iklim koşulları altında hassas bölgelerin haritalandırılması.  

 Sağlık politikalarının sıcaklıkla ve iklim değişikliği ile alakalı sağlık 

sorunları için tavsiye ve koruma yönünde geliştirilmesi.  

 Toplumun yeterince sağlık konusunda ve su yoluyla geçen hastalıkları 

konusunda bilgilendirilmesi, risk gruplarının tespit edilmesi.  

9.4.6. Denizler ve Balıkçılık  

 Ulusal Deniz Stratejisi’nin iklim değişikliği uyum faaliyetlerinin de göz 

önüne alınarak hazırlanması ve uygulanması.  

 Balık stoklarındaki üretim kapasitesinin korunması.  

 Balık stoklarının dirençliliğinin geliştirilmesi için koruma alanlarının 

oluşturulması.  

 Kıyı ve deniz bölgelerindeki pH ve karbon dengesinin değerlendirilmesi.  

 Denizel biyoçeşitlilik hassasiyetinin haritalandırılması.  

 Tehdit altındaki sucul türler için ortam dışı koruma önlemlerinin 

geliştirilmesi.  

 Balıkçılık ile turizm arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi ve alternatif bir 

gelir kaynağı oluşturulması.  

 Uzun vadeli deniz seviyesi değişiminin gözlemlenmesi ve düzenli kayıt 

sisteminin oluşturulması.  

 Farklı iklim koşullarına göre sucul döngü modellerinin geliştirilmesi.  

 İklim değişikliğinin istilacı türler, yerel türler ve taşıyıcı türler üzerindeki 

etkilerinin belirlenmesi.  

9.4.7. Turizm  

 Turizm sektörü için iklim değişikliği etki değerlendirmesinin yapılması.  

 Farklı iklim değişikliği senaryolarına göre hassas ve kritik bölgelerin 

belirlenip haritalandırılması.  
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 Yürüyüş, kültür turları, sağlık tatilleri de mevcut alternatif turizm 

aktiviteleri arasındaki yerini alacağının beklenmesi, 

 Farklı cezbetme araçları geliştirilerek turizmde sürekliliğinin sağlanması.  

 İklim değişikliğinin kültürel miras ve kültür turizmi üzerindeki potansiyel 

etkilerinin belirlenmesi.  

9.4.8. Sanayi, Ticaret ve Enerji  

 Ticaret ve sanayi üretim süreçlerinde su tasarrufu yöntemlerinin 

etkinleştirilmesi.  

 Güç tesislerinde ve istasyonlarında daha etkili soğutma sistemlerinin 

kullanılması.  

 Aşırı hava olaylarında hızlı karar verilmesi amacıyla kriz görev birimlerinin 

kurulması.  

 İklim değişikliğinin getirdiği ilave enerji ihtiyacının bölgesel ve sektörel 

bazda belirlenmesi.  

 Büyük kaza yönetmelikleri kapsamındaki tesislerin yapısal tasarımının daha 

sık ve şiddetli fırtınalar ile başa çıkabilecek şekilde yapılması.  

 Gözlem ve modellere dayalı yıllık ve on yıllık iklim tahminlerinde 

bulunulması.  

 Gelecekteki sosyo-ekonomik değişimlerin araştırması.  

 İklim değişikliğine uyum hedeflerinin araştırma programlarıyla 

birleştirilmesi.  

 Biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği araştırmalarının gelecekteki 

yatırımlar ile desteklenmesi.  

 Hidrolojik ve ekolojik modelleme çalışmalarının desteklenmesi.  

 Gözlem, analiz ve model kaynaklarının verimli kullanımının sağlanması.  

  ‘Konforlu yaz sıcaklıkları’ anlayışı üzerinde araştırma ve deneylerin 

sürdürülmesi.  

9.4.9. Bilgilendirme, Eğitim ve Öğretim  

 İklim değişikliğinin etkileri konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve 

bilgilendirilmesi.  

 Uyum önlemlerinin gerekliliğine dair bilinç ve farkındalığı arttırmak için 

iklim değişikliğinin izlenmesi ve sonuçlarının paydaşlara duyurulması.  

 İklim değişikliğinin halk sağlığına etkileri konusunda farkındalığın 

artırılması İklim değişikliğinin etkileri ve uyum ile ilgili yıllık tarımsal 
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araştırma programlarının hazırlanması ve internet üzerinden erişilebilirliğin 

sağlanması.  

 ‘İklim değişikliğine uyum’ içerikli bir resmi internet sitesinin veya 

portalının oluşturulması.  

 İklim değişikliği ve uyum hakkında ülke genelinde gezici bir serginin 

düzenlenmesi.  

 Halka açık iklim değişikliği ve uyum etkinliklerinin yapılması.  

 Kamu kuruluşlarında iklim değişikliğine uyum ilkeleri ve metodolojisinin 

tanıtılması.  

 Toplum, çevre ve iş sağlığı uzmanlarına özellikle iklim değişikliğinde 

sürdürülebilir kalkınma ile ilgili konularda mesleki eğitimlerin verilmesi.  

 Ekolojik sertifikalandırma (eko-sertifikasyon) yöntemi sayesinde 

tüketicinin bilinçlendirilmesi.  

9.4.10. Finansman ve Sigorta  

 Banka ve sigorta şirketlerinin yatırım yapması açısından iklim değişikliği 

ile meydana gelebilecek risklerin ve fırsatların etkin bir biçimde 

yönetilmesi.  

 Yatırım alanında etkin bir haberleşme ve ileri derecede eğitim programı 

sayesinde iklim değişikliğinin riskleri ve fırsatları konusunda doğru iletişim 

kurulması.  

 İklim değişikliğine karşı geliştirilecek sigorta mekanizmaları ile çiftçinin 

korunması.  

 Sigortacılık sistemini geliştirerek ormancıların iklim değişikliğnden 

kaynaklı felaketlerinden etkilenmesinin önüne geçilmesi.  

 Vatandaşlar için uyum teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi.  

 Farklı sigorta kollarında değişen iklim koşullarına göre risk 

değerlendirmelerinin yapılması.  
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10. SU KAYNAKLARINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM 

Su kaynakları büyük ve önemli bir ölçekte iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine 

maruz kalacak olup su kullanan, suya bağlı pek çok sektör de dolaylı olarak iklim 

değişikliğinden etkilenecektir. Bu nedenle su yönetiminde iklim değişikliğine uyum 

planlamaları ve uygulamaları büyük önem ve öncelik arz etmektedir. Su en fazla 

tarım, sanayi ve enerji üretiminde kullanılmaktadır. Sıcaklık ve nüfus artışına bağlı 

olarak suya olan küresel talebin artması, su konusunda etkin bir talep yönetimi ve 

politikalarının gerçekleştirilmesini zorunlu hale getirmektedir (Bayraç ve Doğan, 

2016). 

Su kaynaklarında iklim değişikliğine uyum faaliyetleri çok yönlü faaliyetler olup 

iklim değişikliğine uyumla birlikte başka maksatlara da hizmet etmektedir. 

Su kaynakları üzerindeki baskılara, iklim değişikliği gibi küresel bir boyutun da 

eklenmesiyle, su kaynaklarının yönetimi ve planlanmasında su arzına yönelik 

mühendislik çözümlerinin yanı sıra, talep (kullanım ve tüketim) odaklı yöntemlerin 

ve araçların geliştirilmesi de önem kazanmıştır.  

Bu durum su kaynaklarının kullanımında “verimliliğin arttırılması” amacına yönelik 

çalışmaları da gündeme getirmiştir. Su kullanımında verimlilik ve tasarruf sağlamak 

üzere alternatif su kaynaklarının devreye sokulması (arıtılmış suyun yeniden 

kullanımı, deniz suyunun arıtımı, yağmur suyu hasadı,  gri suyun yeniden kullanımı 

gibi), su şebekesindeki fiziksel kaçakları azaltmak, yeni teknolojilerin yardımıyla az 

su kullanımı sağlayan ürünlerin geliştirilmesi (tuvalet rezervuarları, akıllı musluklar, 

damla sulama sistemleri gibi), yaygın olarak tavsiye edilen yöntemlerdir. 

Bu bölümde su kaynaklarında iklim değişikliğine uyum faaliyetlerine değinilecektir. 

Su Kaynaklarında uyum faaliyetlerinin bazıları şu şekilde listelenebilir.  

 Kayıp kaçakların azaltılması. 

 Yağmur sularının sulama suyu olarak kullanımı maksatlı biriktirilmesi.  

 Gri suyun arıtıldıktan sonra evsel, sulama ve/veya endüstriyel maksatlı 

kullanılması.  

 İklim değişikliğine hassas olan yeraltı sularının bulunduğu bölgelerin 

haritalandırılması.  

 İklim değişikliğine hassas olan yüzeysel sularının bulunduğu bölgelerin 

haritalandırılması.  

 Aktif yeraltı suyu kaynağı yönetimi koşullarının gözden geçirilmesi.  

 Geçmiş gözlemlere dayanarak iklim değişkenlerinin düşük akış olan bölgelere 

etkisinin değerlendirilmesi.  
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 İklim-hidroloji modelleri geliştirilip, hidrolojik döngü ve aşırı (ekstrem) doğa 

olayları için güvenilir tahminlerin yapılması.  

 Su yönetimi ve hidrolojik senaryoların önümüzdeki yüzyıla göre 

değerlendirilmesi.  

 İklim değişikliği göstergelerinin belirlenmesi, su potansiyeline göre sektörel 

analizlerin yapılması.  

 Öngörülen iklim değişikliği etkilerinin su kaynakları üzerindeki etkilerinin 

azaltılması adına kanun ve yönetmeliklerin geliştirilmesi.  

 İklim değişikliğinin sınır aşan akarsu havzaları üzerindeki etkilerinin özel olarak 

araştırılması. 

İçme ve kullanma suyu için bazı uyum faaliyeleri daha detaylı olarak ele alınacaktır; 

10.1. Kayıp/Kaçak (Gelir Getirmeyen Su) Oranlarının Azaltılması  

İçme suyu dağıtım şebekelerindeki toplam su kayıpları, fiziki kayıplar ve idari 

kayıplar olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Toplam su kayıpları, fiziki ve idari su 

kayıplarının toplamını ifade eder. 

Fiziki ve idari su kayıplarının, toplam su kayıpları içindeki payları, ülkeden ülkeye 

büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Örnek olarak, bazı Afrika kıtası ülkelerinde 

izinsiz su tüketiminin yüksek olmasından dolayı idari su kayıplarının toplam su 

kayıplarına oranı diğer ülkelere göre daha yüksektir. Genel olarak, toplam su 

kayıplarının yaklaşık %60’lık kısmı fiziki su kayıpları ve yaklaşık %40’lık kısmı da 

idari su kayıplarından oluşmaktadır. Ülkemizde genellikle fiziki su kayıpları, idari 

su kayıplarından daha fazladır. 

Fiziki su kayıpları 

Fiziki su kayıpları, şebekeden sızıntı şeklinde kaybolan ve kullanılmayan sudur. 

Fiziki su kayıpları iki temel sınıftan oluşmaktadır: (i) temin ve dağıtım hatları ile 

servis bağlantılarında oluşan kayıp ve kaçaklar, (ii) depolarda meydana gelen kaçak 

ve taşmalar. 

Fiziki su kayıpları iki bileşene ayrılmaktadır: 

a. Su temin ve dağıtım hatları ile servis bağlantılarında oluşan kayıp/kaçaklar 

(abone sayacına kadar olan sızıntılar) 

b. Depolarda meydana gelen kaçak ve taşmalar 

Su temin ve dağıtım sistemlerindeki ana hatlar ve depolardaki sızıntılar çoğu zaman 

görünür özellikte olduğundan tespit edilmesi nispeten kolaydır ve hızlı bir şekilde 
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onarımı yapılmaktadır. Ancak, servis bağlantılarında oluşan sızıntıların tespit 

edilmesi daha zordur ve daha yüksek hacimde su kayıplarının oluşmasına sebep 

olur. Özellikle karstik jeolojik formasyona sahip olan bölgelerde, sızıntı yüzeye 

çıkmaz ve yeraltına sızarak kaybolur. Böyle durumlarda, sızıntı yerinin tespit 

edilmesi oldukça zordur ve yer tespiti için ilerideki bölümlerde bahsedilen aktif 

sızıntı kontrolü çalışmaları gerçekleştirilmelidir. 

Fiziki su kayıplarının yönetiminde uygulanan temel bileşenler 

I. Basınç yönetimi 

Su dağıtım sistemlerinde basınç yönetimi, hem kullanıcıların en uygun düzeyde 

hizmet almasını, hem de şebekeden su kaybının en az olabileceği su basıncı 

seviyesinin sağlanmasını kapsar. Basınç yönetimi ile kayıplara sebep olan fazla ve 

gereksiz basınç kontrol altında tutularak, suyun kullanıcılara verimli ve yeterli 

basınç seviyelerinde ulaşması mümkün olmaktadır (Thornton ve Lambert, 2006). 

Ayrıca, su basıncının düşürülmesi ile borularda çatlak ve patlama oluşma sıklığında 

azalmalar gözlenmektedir.  

II. Onarım hızı ve kalitesi 

Su iletim hatlarında belirlenen sorunların hızlı ve kaliteli bir şekilde tespit ve tamir 

edilmesi, fiziki kayıpların azaltılmasını sağlamaktadır.  

III. Boru hattı yönetimi 

Boru hattı yönetimi, boru hattı için malzeme seçimi, montajı, bakımı, değişimi ve 

kazısız teknolojiler olmak üzere tüm yönetim ve işletim unsurlarını içerir. Kazısız 

teknolojiler, kısmen hasarlı olan borularda, boru iç yüzeyinin epoksi, beton veya 

polimer ile kaplanarak tamir edilmesini içerir. Özellikle tarihi değer taşıyan bölgeler, 

trafiğin ve yerleşim alanlarının yoğun olduğu yerler için uygundur. Boru hattı 

yönetimi, uzun vadeli ve ekonomik su kayıpları kontrolü açısından büyük önem 

taşımaktadır. Bu uygulamadaki temel amaç, su kayıpları kontrolünün en düşük 

maliyet ile gerçekleştirilmesidir. Boru hatları için onarım, yenileme ve mevcut 

durumda bırakılmasına yönelik kararların alınabilmesi için önceliklendirme 

çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Belirtilen seçenekler arasından seçim yapılırken, 

su kayıplarının kontrolüne yönelik olarak hem basınç yönetimi, hem de işletim ve 

bakım sürecinin geliştirilmesi faaliyetleri de devam ettirilmelidir. Boru hattı 

yönetimindeki 

en kritik faktörler; i) boru hatlarının mevcut durumdaki performansının anlaşılması, 

ii) gerekli verinin toplanması ve bu verilerin planlama amaçlı ihtiyaç duyulan faydalı 

bilgiye dönüştürülmesi ve iii) iyi bilgi sistemlerinin kurulmasıdır. 
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IV. Aktif sızıntı kontrolü 

Aktif sızıntı kontrolü, uygun maliyetli ve etkin su kayıpları yönetimi için hayati bir 

uygulamadır. Öncelikle şebeke 

birbirinden hidrolik olarak bağımsız izole alt bölgelere (DMA: District Metered 

Area) ayrılmalıdır. DMA girişindeki debi, hassas bir debimetre ile ölçülmeli ve 

sürekli olarak kaydedilmelidir. Eğer su idaresinin SCADA sistemi var ise su debisi 

gerçek zamanlı olarak ölçülebilir. SCADA sistemi, boru patlaklarına bağlı olarak 

şebekede hızla yükselen ve belirli limit değerleri aşan debi seviyesi için alarm verir. 

Böylece, SCADA sistemi ile boru patlaklarının oluşumu hızlı bir şekilde 

belirlenebilir. Ek olarak, Minimum Gece Debisinin sürekli izlenmesi ile net gece 

debisi (sızıntı) miktarı tespit edilebilir. Net gece debisindeki artış, sızıntıların 

arttığını gösterir. Farkına varılan boru patlakları ve sızıntıların yer tespiti için akustik 

yöntemler kullanılabilir. 

İdari su kayıpları 

İdari su kayıpları, yasal olmayan bağlantılardan izinsiz su kullanımı, su 

sayaçlarındaki ölçüm hataları ve veri işleme hatalarından (su sayaçlarındaki tüketim 

miktarının yanlış okunması, tüketim miktarlarının bilgisayar ve faturalara yanlış 

aktarılması vb.)  oluşmaktadır. 

İdari kayıplar dört temel grupta ele alınır; bu gruplar: 

a. Abone sayacı ölçüm hassasiyeti ve doğru sayaç seçimi 

b. İzinsiz tüketim 

c. Sayaç endeks okuma hataları 

d. Veri işleme ve faturalama hataları. 

Su idareleri, idari kayıpların, izinli tüketimin %10’undan daha az olmasını 

hedeflemelidir. İdari kayıpların azaltılması düşük düzeyde ve kısa geri ödeme süreli 

yatırımları gerektirmekte ise de sürekli bir idari taahhüt, politik istek ve toplum 

desteğine ihtiyaç vardır. Su idareleri, su kayıplarını azaltma çalışmalarına öncelikli 

olarak idari kayıpları azaltmayla başlamalıdır. Bu çalışmalar hem az çaba ile 

gerçekleştirilmekte, hem de düşük maliyetli ve hızlı geri ödemeli olmaktadır. 

Gelir Getirmeyen Su 

Gelir Getirmeyen Su, su kayıpları ile aynı miktarı ifade etmez; Toplam Su 

Kayıplarına ilaveten Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimini de içermektedir. 
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Buna bağlı olarak, Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi var ise, Gelir Getirmeyen 

Su hacmi, Toplam Su Kayıpları hacminden daha fazladır. Faturalandırılmamış İzinli 

Su Tüketimi, izinli su tüketimi içinde yer almakta ancak gelir getirmemektedir. Bu 

tüketime örnek olarak halka açık alanlardaki (ibadethaneler, parklar, yangın 

muslukları vb.) su tüketimleri ve iletim ve dağıtım hatlarında bakım veya onarım 

amaçlı tahliye edilmesi gereken su hacimleri verilebilir. Belirtilen alanlardaki su 

tüketimi bir su sayacı ile ölçülür ise Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım, 

herhangi bir ölçüm yapılmıyor ise Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım olarak 

tanımlanır. 

10.2. Yağmur Suyu Hasadı  

Yağmur suyu toplama sistemleri, günümüzde dünyanın birçok ülkesinde 

uygulanıyor olmasına rağmen, su sıkıntısı çeken ülkeler kategorisinde yer alan 

ülkemizde, bu konu ile ilgili gelişmelerin henüz yeterli olduğu söylenemez. Oysa 

geleneksel yapılarımızda yağış sularının uygun mevsimlerde toplanıp, gereksinim 

duyulduğu zamanlarda kullanılması gibi çözümlerin yaygın olarak uygulanmış 

olduğu bilinmektedir. Tarihi yapıların çevresinde mutlaka su kuyuları 

bulunmaktadır; geleneksel konutlarda da su kuyularının yanında yağmur suyunu 

toplama maksatlı sarnıç kullanımı oldukça yaygındır. Ancak ülkemiz topraklarında 

yüzyıllardır sürdürülen yağmur suyunun toplanması uygulaması, gelişen teknoloji ve 

yaşam koşullarına paralel olarak günümüz yapılarında varlığını yitirmiştir. Dünyanın 

ve ülkemizin son yıllarda sıkça karşılaştığı susuzluk sorunu, yapılarımızdaki bu 

geleneksel uygulamaların yeniden gündeme getirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır 

(Tanık vd., 2015).  

Bölgesel anlamda ve/veya kırsal alanlardaki su tüketiminin azaltılması, tarımsal 

sulama bağlamında ve daha geniş ölçekte, su hasadı teknikleri ile 

gerçekleştirilmektedir. Kentsel alanlarındaki yağmur suyu toplanması ise 

yerleşimlerin bazı su ihtiyaçlarına cevap verebildiğinden evsel su kullanımına ciddi 

oranda katkı sağlanmaktadır. Dolayısıyla yağmur suyu hasadı 2 farklı alan 

boyutunda ele alınmalıdır. 

10.2.1. Bölgesel Su Hasadı 

Bölgesel anlamda su tüketimini azaltmanın yollarından biri de bölgesel su hasadıdır. 

Geleneksel sulama yöntemlerinin yerine Su Hasat Yöntemleri (SHY), artık 

günümüzde daha da tercih edilir hale gelmektedir. Bu yöntemler yağış sularını 

toprağa girmeden yüzeysel akış veya taşkın formunda toplamayı esas alır. Su hasadı 

yapıları, yetersiz yağış ve bu yağışın düzensiz dağılımı nedeniyle, su eksikliğinin 

yaygın olduğu kurak ve yarı kurak alanlarda, ürün alamama riskini düşürerek ve 

ürün rekoltesini artırarak, işlenebilir alanların üretkenliğini artırma potansiyeline 
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sahiptir. Ayrıca yağmurun düştüğü yerde tutulması ve toprak profilinde depolanması 

şeklinde de su hasadı teknikleri uygulanmaktadır (Örs vd, 2011). Su hasadı 

teknikleri, toprak erozyonu ve sedimentasyonu azaltma ile toprakta su depolanması 

ve toprak verimliliğini artırma amacıyla uzun zamandır kullanılmaktadır. Su hasadı 

teknikleri, işlenen tarım alanlarında uygulanırken; su hasadı yapıları, doğal ve 

ormanlık alanlardan gelen yüzey akışının depolanması ve tarım alanlarında 

kullanılması şeklinde uygulandığı gibi, topografik yapının ve yerleşim yerlerinin 

uygunluğu çerçevesinde çeşitli açık kanal yapıları ile gölet, lagün gibi rekreasyon 

alanlarının oluşturulmasında da başarılı bir şekilde kullanılabilir. Böylelikle bölgesel 

anlamda su tüketiminde büyük oranda tasarruf sağlanır. 

Su hasadı teknikleri 4 ana grup altında incelenmektedir (Timur, 2012). 

1. Çatı yüzeyinden su hasadı, 

2. Mikro-havza su hasadı, 

3. Makro-havza su hasadı, 

4. Taşkın hasadı. 

 
Şekil 74.  Makro Havza Su Hasadı 

Su hasadı yapılması düşünülen arazide, iklim-toprak-arazi örtüsü ve alan kullanım 

maksatları dikkate alınarak bir peyzaj planlaması gerekmektedir (Sert, 2013). Peyzaj 

tasarımında ilk dikkate alınması gereken doğal tür kullanımıdır. Bu çalışmada, 
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bölgesel anlamda yağmur suyu hasadı yöntemlerinin özellikle tarımsal ve yeşil alan 

sulaması maksatlı kullanılması ile su tüketiminde azalma sağlanması ön plana 

çıkmaktadır. 

 

Şekil 75.  Yağmur Olukları  

10.2.2. Kentsel Yağmur Suyu Hasadı  

Binaların çatılarından yağmur suyu toplanması, şebeke suyu kullanımını 

azaltacaktır. Yağmur suyu toplama sistemlerinin ülkemizde de yeniden 

yaygınlaştırılması, öncelikle yapı sektöründe çalışanların bu konuda 

bilinçlendirilmeleri ve bu uygulamaların önemi ve faydalarının yeterince tanıtılması 

ile mümkündür. Günümüzde, önemli miktarlara ulaşan sulama suyu ihtiyacı için 

genellikle içilebilir şebeke sularının kullanılması, hem çevresel hem de ekonomik 

açıdan önemli bir kayıptır. Bunun için bazı toplu konut alanlarında, arıtılmış 

atıksuların yeniden kullanılma çabaları olsa da, bunlar henüz yetersiz kalmaktadır. 

Oysa diğer etkin su uygulamalarıyla birlikte, yağış bakımından uygun bölgelerde 

yağmur suyu toplama sistemlerinin kullanılmasıyla çok yönlü yararların sağlanacağı 

açıktır.  

Yağmur suyu, doğal veya yapay göletler ve rezervuarlar gibi basit teknikler 

kullanılarak toplanabilir. Çatı gibi bir yüzeyden yağmur suyu hasadı yapılabildiği 
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gibi, akışa geçen yağmur suyu da toplanabilmektedir (UN-HABITAT, 2005). Tablo 

10 ile çatıdan yağmur suyu hasadının üstün ve zayıf yönleri özetlenmiştir. 

Tablo 10.  Çatıdan Yağmur Suyu Hasadının Üstün ve Zayıf Yönleri (Tanık vd., 

2015) 

Üstünlükleri  Zayıflıkları  

İnşası ve işletilmesi kolaydır; kişiler 

kolaylıkla teknoloji konusunda 

eğitilebilir, malzemeler ticari olarak 

temin edilebilir durumdadır.  

Sınırlı bir kaynaktır, potansiyeli yağış 

miktarı ve toplama alanının boyutuna da 

bağlıdır. Yağmur suyu kuru dönemlerde 

veya uzun süreli kuraklık zamanında 

güvenilir bir su kaynağı değildir.  

Tüketiciler kendi sistemlerinin tam 

denetime sahiptir ve kullanım 

noktasında su sağlar.  

Yağışın belirsizliği problem olabilir, 

sonuçta tahminden düşük depolama 

olması durumunda birim maliyet artabilir 

ve sistem ekonomik olmaktan çıkabilir.  

Ekonomiktir ve yenilenebilir bir 

kaynak olması sebebiyle çevreye 

minimum olumsuz etkisi vardır.  

Hayvan veya kuşlardan kir ve organik 

madde bulaşması, özellikle kurak 

dönemlerde su kalitesinin bozulması 

açısından sorun oluşturabilir.  

 

 

Şekil 76. Çatıdan Yağmur Suyu Hasadı Sistemi 
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Şekil 77.  Bahçe Sulama ve Ev Kullanımı için Yağmur Suyu Sistemi 

Potansiyel Yağmur Suları ve Kullanım Alanları  

Evlerde kullanılan suyun miktarı azımsanmayacak bir orana sahiptir. Bu nedenle 

binalarda su tüketiminin azaltılması giderek artan bir gereklilik haline gelmektedir. 

Özellikle hava limanlarında, askeri bölgelerde, stadyumlarda, turistik tesislerde ve 

çatı alanı yeterince büyük olan binalarda, yağmur sularının toplanarak, basit arıtma 

işlemlerinden geçirilmesi suretiyle kullanıma sunulması, binalarda su korunumu için 

alınabilecek önemli bir önlemdir (Alpaslan vd., 2008).  

Genelde yağmur suyunun yarısı buharlaşırken, diğer yarısı ya yeraltı sularına ya da 

ırmaklara karışır. Bu konuda yapılan araştırmalara göre, yerleşimlerde yağmur 

suyunu evsel kullanımlarla değerlendirmek, yağmur suyu hacminin ve dolayısıyla 

taşıyacağı risk ve dezavantajının yaklaşık %30 dolaylarında azaltılmasını mümkün 

kılmaktadır. Bu suların Avrupa ülkelerinde kullanımı, Avrupa Birliğinin 

76/160/EEC sayılı Yüzme Suyu Yönetmeliği’nin hükümlerine uygun olarak 

gerçekleştirilmektedir. Yağmur suyu, içme suyu maksatlı kullanılmayacaksa, sadece 

bu yönetmeliğe uymak yeterli olmaktadır. Bu sular yeşil alanların sulanması, tuvalet 

suyu, araba yıkanması gibi birçok maksat için kullanılabilir Birçok araştırma, 

yağmur suyunun toplandığı ve depolandığı tanklarda ölçülen kirlilik miktarının, 

ilgili AB Yönetmeliğinde öngörülenden daha az olduğunu, hatta gıda işlemeye 

ilişkin AB Yönetmeliğinde öngörülen limitlere göre dahi düşük kaldığını 

göstermektedir (Tanık vd., 2015).  

Tanklarda toplanan yağmur sularının kalitesinin iyi olması için sağlanması gereken 

ön şart, teknik standartlara uymaktır. Tankların tasarımı ve yapılardaki hatalar, 

yağmur sularının kendine has bir koku ile anlaşılabilen düşük kalitede olmasına 

neden olmaktadır. Ayrıca yağmur suyu dağıtım hatlarının etiketlenmeleri ve halkın 

bilgilendirilmesi de çok önemli hususlardır.  
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Her ne kadar yağmur suyu hasadı, İçme ve Kullanma Suyu başlığı altında 

incelenmiş olsa da bu kullanım tipi Tarım ve Sanayi sektörünü de yakından 

ilgilendirmektedir. Dolayısıyla yağmur suyu hasadı esas itibariyle kesişen sektörler 

kümesinde yer almaktadır.  

Yeşil Alanları Sulama  

Genellikle yağmur suyunun filtrelenerek tanklarda depolanması, ardından yeşil 

alanlarda bitkilere doğru pompalanması yeterlidir. Öğle saatlerinde yapılan çiçek-

çim sulama işlemi suyun fazlasıyla buharlaşmasına ve bitkilerin zarar görmesine 

sebep olduğundan, bu faaliyetin sabah ve akşam saatlerinde yapılması su verimi ve 

bitkilerin korunması açısından önemli ve yararlı olmaktadır.  

Tuvalette Su Kullanımı  

Yağmur suyu binaların sifon sistemlerinde güvenle kullanılabilmektedir. Ülkemizde 

bu uygulamaya karşı kuvvetli bir direnç olmayıp halk tarafından da kabul göreceği 

tahmin edilmektedir. 

Çamaşır Yıkama  

Almanya’da çamaşırların yağmur suyuyla yıkanmasına müsaade edilmektedir. 

Dermatolojik araştırmalar, yağmur sularının ev işleri için de kullanılabileceğini 

göstermiştir. Yağmur sularının alerjileri tetiklemesi henüz kanıtlanmamış olup 

görülen bazı alerjilerin nedenleri, bazı özel tekstiller ya da kimyasal maddeler 

olabilir. Titiz bir şekilde yapılan araştırmalar, yağmur suyunda yıkanmış çamaşırlar 

ile içme suyunda yıkanmış çamaşırlar arasında bakteriyolojik açıdan hiçbir farklılık 

olmadığını göstermiştir.  

Yerleşimlerdeki (Bina içi) Kullanım Olanakları ve Hasat Miktarı  

Bina çatılarından yağmur suyu toplanarak filtre edildikten sonra, bina içinde çeşitli 

yerlerde kullanabilmektedir. Söz konusu muhtemel kullanım alanları ve miktarları 

Şekil 78 ile gösterilmektedir. 

Şekil 78’de görüleceği üzere yağmur suyu hasadı ile geri kullanıma 

yönlendirilebilecek yağmur suları, özellikle tuvalet rezervuarlarında kullanıma 

elverişlidir. Diğer bir olasılık da çamaşır yıkamada değerlendirilebileceğidirYağmur 

suyu hasadı yapılacak bölgenin/havzanın yağış rejimi de mutlaka göz önüne 

alınmalıdır. Bölgenin uzun dönem yıllık yağış ortalaması hasat edilecek suyun ne 

kadar toplanabileceğine işaret eder. Örneğin, yağış miktarının ülke ortalamasının 

altında olması dolayısıyla, yerleşim alanları çatı düzeneklerinden toplanacak yağmur 

suyunun bina içlerinde rezervuar suyu olarak kullanılması yerine, sadece bina dışı 

diğer ihtiyaçlara ayrılması önerilebilir. Ancak 1.000 mm/yıl gibi yüksek yağış 
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değerlerine rastlandığında, toplanacak yağmur suyu yerleşimlerde de rahatlıkla 

kullanılabilecektir. 

 

Şekil 78.  Bina İçi Yağmur Suyu Kullanım Alanları 

10.3. Evsel Atıksuların Geri Kazanımı  

Arıtılmış atıksuların tarımsal sulama, sanayi, akifer besleme ve tuvalet sifon suyu, 

yeşil alan sulaması vb. maksatlı yeniden kullanımı, dünyada giderek 

yaygınlaşmaktadır. Bazı ülkelerde arıtılmış atıksuların yeniden kullanım oranı 

%80’lere ulaşmıştır. Bu itibarla konu ülkemiz açısından da büyük önem taşımaktadır 

(Tanık vd., 2015). 

Arıtılmış atıksular yoğun olarak arazi sulama ve yeraltı suyunu beslemede 

kullanılabilmektedir. Atıksuların araziye verilmesi, sadece sıcak ve kuru iklimlere 

mahsus bir uygulama olmayıp belirli şartların sağlanması durumunda yaygın 

biçimde tercih edilmektedir. Arıtılmış atıksuların araziye verilmesi işlemleri; şehir 

içi yeşil alan sulaması, tarımsal ürünlerin sulanması ve yeraltı suyu beslemesi olmak 

üzere üç ana grupta incelenebilir (Arceivala, 2002).  
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Yeşil Alan Sulaması ve Diğer Kentsel Kullanımlar  

Geri kazanılan atıksuyun, park, bahçe ve golf sahası sulanmalarında, iş 

merkezlerinin tuvalet sifonlarında, yangınla mücadelede ve bunlara benzer faydalı 

maksatlarla kullanılması pek çok ülkede yaygın bir uygulamadır (Tanık vd., 2015).  

Kentsel kullanım uygulaması aşağıdaki maksatlarla yapılabilmektedir;  

 Park ve eğlence (rekreasyon) alanları, spor sahaları, okul bahçeleri, oyun 

parkları, yol kenarları, otoyol meydanları, kamu binaları ve tesislerinin 

çevrelerindeki peyzaj alanları ile diğer yeşil alanların sulanması,  

 İşyeri, dükkân, pasaj, ofis ve endüstri kuruluşlarının çevrelerindeki peyzaj 

ve yeşil alanların sulanması,  

 Golf sahalarının sulanması,  

 Araç yıkama tesisleri, çamaşırhaneler, tarım ilaçları (pestisitler) ve sıvı 

gübreler için çözelti hazırlama tesisleri gibi ticari kullanımlar,  

 Çeşme, havuz, şelale, fıskiye gibi şehir içi mimari kullanımlar,  

 Toz kontrolü ve inşaatlarda beton üretimi için kullanımlar,  

 Yangından korunmak üzere yangın söndürme suyu olarak depolama,  

 Ticari ve endüstriyel binalarda sifon suyu olarak kullanımı.  

 

Arıtılmış Atıksuyun Tarımsal Maksatlı Kullanımı  

Kentsel atıksuların arıtıldıktan sonra sulama amacıyla kullanımı, kurak ve yarı kurak 

ülkelerde yaygın bir uygulamadır. Bu ülkelerde su talebi arttıkça geri kazanılmış su 

ile tarım alanlarının sulaması, su kaynaklarının planlanması ve yönetiminde önemli 

bir bileşen haline gelmektedir. Atıksuların uygun bir strateji ile kontrollü olarak 

tarımda kullanılması, bu suların uzaklaştırılması için etkin bir yöntemdir. Bu 

yöntem, atıksuların azot (N) ve fosfor (P) içeriği dolayısıyla, tarımsal gübre 

gereksinimini azaltmakta; hatta tamamen ortadan kaldırmaktadır. Atıksuların 

sulamada kullanılması ile bitki yetiştiriciliği için yararlı olan toprak 

mikroorganizmalarının metabolik faaliyetleri artmaktadır (Kukul vd., 2007).  

Dünyada sulanan tarım arazilerinin 20 milyon ha’ının ham, arıtılmış ve/veya kısmen 

seyreltilmiş atıksularla sulandığı ifade edilmektedir. ABD ve Porto Riko'da yaklaşık 

174 milyon ha tarım alanının yaklaşık 22 milyon ha’ı arıtılmış sularla sulanmaktadır. 

Florida'da arıtılan suyun toplam hacminin yaklaşık %19’u, Kaliforniya' da ise 

yaklaşık %48’i tarımsal sulama amacıyla kullanılmaktadır (USEPA, 2004).  

Dolayısıyla bitki ve ürün sulaması için arıtılmış atıksu uygulaması, dünya çapında 

giderek artan bir uygulama olmaktadır. Tarımsal sulama için arıtılan atıksuların 

kullanılması ile;  

 Su kıtlığı çözülebilir,  

 Bütün bir yıl boyunca atıksuların büyük bir miktarı bertaraf edilebilir,  
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 Kalitesi yüksek olan kaynaklar içme suyu olarak kullanılabilir,  

 Ekonomik faydalar sağlanabilir,  

 Atıksuyun nütrient (N, K, P) içeriği tarımsal ürünler için katkı sağlayabilir 

(Polat, 2013).  

 

Arazi sulamasındaki tek zorluk, sulama alanları civarında oluşacak kötü koku ve 

sivrisinek üremesidir, bu problemler, kötü işletilen bütün atıksu arıtma tesislerinde 

(AAT) de görülmektedir. Bu durumda, gerekli hallerde koku giderici sistemler 

kullanılabilir. Atıksuyla arazi sulanması yöntemi, fayda sağlayan sürdürülebilir bir 

yöntem olarak değerlendirildiğinden, devlet ve diğer kredi kuruluşları bu yöntemi 

teşvik edici uygulamalara yönelmelidir.  

Her ne kadar arıtılmış atıksuların tarımsal maksatlı kullanımı bu bölümde İçme ve 

Kullanma Suyu başlığı altında incelenmiş olsa da, söz konusu kullanım tipi Tarım 

sektörünü de yakından ilgilendirmektedir. Dolayısıyla arıtılmış atıksuyun tarımsal 

maksatlı kullanımı kesişen sektörler kümesinde yer alan uyum faaliyetlerine bir 

başka örnektir. 

Yeraltı sularının doğal beslenimi çok yavaş seyreder; uzun vadede azalan yeraltı 

suyu seviyesinin sebebi de aşırı su çekiminin yeraltı sularının doğal beslenme 

oranından daha büyük oluşudur. Bu uygulamalar zamanla yeraltı suyu kaynaklarının 

tükenmesine neden olduğundan, yeraltı suyu havzalarının suni beslenimi giderek 

önem kazanmaktadır (Asano ve Cotruvo, 2004). Arıtılmış suyun yeraltı suyu 

beslenim maksatları ise şu şekilde sıralanabilir (USEPA, 2004);  

 Sahil akiferlerine tuzlu su girişimini engellemek için hidrolik bariyer 

oluşturmak,  

 Gelecekteki yeniden kullanımlar için ilave arıtım sağlamak,  

 İçme suyu veya içme suyu harici maksatlarla kullanılabilecek akiferlerin 

sayısını artırmak,  

 Daha sonra kullanmak üzere, arıtılmış suyun depolanmasını sağlamak.  

 

Geri kazanılmış suların yeraltı suyu beslemesinde en yaygın kullanılan iki yöntem 

yüzeysel sızma ve doğrudan akifere enjeksiyondur (Asano ve Cotruvo, 2004) ve 

(Polat, 2013). USEPA (2004) tarafından şematik olarak verilen sızdırma ve 

doğrudan enjeksiyon yöntemleri Şekil 79 ile gösterilmektedir. 
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Şekil 79. Akifer Beslemede Kullanılan Yöntemlerin Şematik Gösterimi (EPA, 2005) 

Yüzeyden sızdırma, en eski en basit, ve en yaygın kullanılan suni besleme 

yöntemidir. Yüzeyden sızdırmada besleme suları doygun olmayan yeraltı suyu 

(YAS) bölgesinde oluşturulan sızdırma havuzlarından sızdırılır. Sızdırma havzaları 

alanın verimli bir şekilde kullanımına izin verdiği ve basit bir bakım gerektirdiği için 

suni beslemenin en çok tercih edilen yöntemidir. Filtrasyon oranı toprak yapısı ve 

bitki örtüsü bozulmamış yerlerde genellikle daha yüksek olmaktadır.  
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Doğrudan yeraltı suyu besleme ise, su akiferin içine doğrudan enjekte edildiğinde 

gerçekleştirilir. Doğrudan enjeksiyonda oldukça iyi arıtılan geri kazanılmış su, 

genellikle doygun yeraltı suyu bölgesine, özellikle de yüksek su tutma kapasitesine 

sahip bir akifere doğrudan enjekte edilir. 

07.04.2012 tarihinde 28257 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yeraltı 

Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik (OSİB, 

2012), iyi durumda olan yeraltı sularının mevcut durumunun korunması, yeraltı 

sularının kirlenmesinin ve bozulmasının önlenmesi ve bu suların iyileştirilmesi için 

gerekli esasları belirlemeyi amaçlamaktadır. Yönetmeliğin 5. Maddesinde 

belirtildiği üzere (OSİB, 2012);  

 Kalitesi her ne olursa olsun atıksuların yeraltı sularına doğrudan deşarjı 

yasaktır.  

 İçme suyu maksadıyla kullanılan ve/veya kullanımı planlanan YAS 

kütleleri koruma alanı olarak kabul edildiğinden, arıtılmış olsun ya da 

olmasın atıksuların bu su kütlelerine doğrudan ve/veya dolaylı deşarjı 

yasaktır.  

 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü 

Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan maddeleri içeren 

atıksuların, arıtılmış dahi olsalar YAS kütlelerine doğrudan ve dolaylı 

deşarjı yasaktır.  

 Risk altında olduğu belirlenen veya risk altında olma ihtimali bulunan YAS 

kütlelerinde yapılan izlemeler sonucunda Ek-2’de yer alan YAS kalite 

standartlarının ve o kütle için belirlenmiş olan parametrelere ait eşik 

değerlerin aşılması durumunda, arıtılmış dahi olsalar atıksuların bu su 

kütlelerine doğrudan ve/veya dolaylı deşarjı yasaktır.  

 Yukarıda bahsedilen durumlar dışında, yeraltı suyunun kullanım maksadına 

göre arıtılmış atıksuların YAS kütlelerine dolaylı olarak deşarjına Çevre 

Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 

hükümleri gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilir.  

 

Ayrıca 25.05.2015 tarih ve 29363 sayılı Resmi Gazete’de Yeraltı Sularının 

Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır (OSİB, 2015). Söz konusu 

yönetmeliğin 5. Maddesinde yer alan hususlar dikkate alınarak arıtılmış atıksu ile 

akifer beslenmesinin kontrollü ve denetimli olarak izin verilmesine olanak 

sağlayacak mevzuat düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Atıksuların yeniden kullanım seçenekleri başlıca; kentsel, endüstriyel ve tarımsal 

kullanımlar ile rekreasyon, yeraltı suyu besleme ve içme suyu temini maksatlı 
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kullanımlar olmak üzere toplam 6 grupta toplanabilir. Buna göre, arıtılmış 

atıksuların kullanım yeri, uygulama maksatları ve dikkat edilmesi gereken hususlar 

Tablo 11 ile özetlenmiştir. 

Tablo 11.  Arıtılmış Atıksuların Kullanım Alanları (Karakaya ve Gönenç, 2005) 

Kullanım Yeri  Uygulama/Maksat  
Dikkat Edilmesi 

Gereken Hususlar  

Şehir  

- Parkların, peyzaj sahalarının 

ve diğer yeşil alanların 

sulanması  

- Parkların, peyzaj sahalarının 

ve diğer yeşil alanların 

sulanması, golf sahalarının 

sulanması  

- Ticari maksatlı kullanım 

(araç yıkama, vb.)  

- Dekoratif maksatlı kullanım 

(kent içindeki havuzlar, 

fıskiyeler, şelaleler, vb.)  

- Toz kontrolü  

- Beton üretimi  

- Yangınla mücadele ve 

yangından korunma  

- İş merkezlerinin ve iş 

yerlerinin tuvaletlerinde sifon 

suyu  

Halk sağlığı, yeterli 

arıtma yapılmaması 

durumunda yüzeysel ve 

yeraltı sularının kirlenme 

riski  

Endüstri  

- Soğutma suyu  

- Kazan besleme suyu  

- Proses suyu  

- Endüstriyel tesislerin 

bahçelerinin sulanması  

Korozyon, biyofilm 

oluşumu, kireçtaşı 

oluşumu, köpük 

oluşumu, tıkanma  

Tarım  
- Sulama  

 

Gerekli arıtma 

yapılmaması durumunda 

yeraltı sularının kirlenme 

riski, halk sağlığı, ürün 

kalitesi, toprak 

kirlenmesi, kabul 

edilebilirlik  

Restorasyon/  

Rekreasyon  

- Sulak alanların 

iyileştirilmesi/geliştirilmesi  

- Rekreasyon maksatlı 

kullanım (su sporları, balık 

tutmak vb.)  

- Akarsuların beslenmesi  

 

Halk sağlığı, 

ötrofikasyon, koku, 

estetik bozulma  
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- Diğer (balık üretimi, yapay 

kar vb.)  

Yeraltı Suyuna 

Besleme  

- Kıyı şeridinde bulunan 

kuyulara tuzlu su girişini 

önlemek için bariyer 

teşkilinde  

- İleri arıtmanın sağlanması  

- Akiferlerin su kapasitesinin 

artırılması  

- Geri kazanılmış suyun 

depolanması  

- Zemin çökmelerinin 

kontrolü veya engellenmesi  

Yeraltı suyu kalitesinin 

bozulma riski  

İçmesuyu 

Kaynağı  

- Doğrudan içmesuyu kaynağı 

olarak  

- Dolaylı içmesuyu kaynağı 

olarak  

Halk sağlığı, kabul 

edilebilirlik, 

mikrokirleticiler ve olası 

etkileri  

10.4. Gri Suyun Yeniden Kullanımı  

Duştan, küvetten, lavabodan, mutfaktan, bulaşık ve çamaşır makinesinden gelen az 

kirlenmiş evsel atık suya “gri su” denir. Kısaca evsel atık suyun, siyah su 

(tuvaletlerden gelen ve foseptik atığı içeren su) içermeyen kısmıdır. Gri su atık sular 

içinde en büyük orana sahiptir. Genellikle evsel atık suyun  %60 ’ını oluşturur 

(WWF, 2014) 

Konutlarda kullanılan suyun miktarı, tamamıyla tüketicinin alışkanlıklarına ve 

yaşadığı ortama bağlı olarak farklılık gösterir. Şehirlerde su tüketim oranı kırsal 

kesimlerdeki su tüketim oranlarından çok daha fazladır (Gleick, P., 1998, 2000). 

Aynı şekilde villalardaki su tüketim oranı ile apartman dairesindeki oranlarda 

farklılık gösterir. Avrupa’da genel olarak konutlarda ihtiyaç duyulan su miktarı 

ortalama 129L/(kişi*gün)dür. Bu miktar kullanım yerinin durumuna ve 

kullanıcıların alışkınlıklarına göre farklılık gösterir. Genel olarak evlerde kullanılan 

su tüketim oranları Şekil 80’de görülmektedir. 

Gri su, deterjan, cilt yağı, saç, cilt ve kepek parçacıkları gibi kolaylıkla indirgene 

bilen maddelerden meydana gelmektedir. Bu kolay biyolojik indirgenmeye bağlı 

olarak, eğer gri su hemen işlenmezse, bozulma sureci sülfatlarla sürer buda 

istenmeyen kokulara sebep olur.  

Gri suyun kaynağına bağlı olarak bileşenleri farklılık gösterir. Örneğin sadece 

küvetten, duştan ve lavabodan gelen su ile bu kaynaklara ilave olan çamaşır 

yıkamadan ve mutfaktan gelen su ile kirlilik düzeyi artabilir. Duştan ve banyodan 

gelen gri su az kirlidir. Çamaşır yıkamadan gelen gri su ek olarak kullanıldığında, 
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gri sudaki maddelerin konsantrasyonları yükselir ve bununla birlikte suyun 

temizlenmesinin maliyeti artar. Mutfakta kullanılan atık sular (lavabo, bulaşık 

makinesi) eklendiğin de ise bu maliyet daha da artacaktır. 

 

Şekil 80. Günlük Evsel Su Tüketim Oranları 

Geri Kazanılmış Gri Suyun Kullanım Alanları 

Su kullanılan alanların kendilerine özgü kalite gereksinimleri bulunmaktadır. Bu 

yüzden dolayı gri su geri kazanım sisteminden elde edilen suyun kullanılacağı yerin 

standartlarına uygun olması gerekmektedir. Genel olarak işlemden geçmiş gri sudan 

elde edilmiş kullanım suyu, hijyenik ve mikrobiyolojik olarak güvenilir, renksiz ve 

bütünüyle katı atıklardan arındırılmış olmalıdır. Arıtılan gri su saklanmaya 

başladıktan birkaç gün sonrada koku oluşmamalıdır. Henüz kullanım suyunun 

kalitesi konusunda ve işletmelerin çalışmalarını düzenleyen kanuni yönetmelikler 

olmadığından dolayı, gri su geri kazanım sistemini imal eden firmalardan arıtılan gri 

suyun kalitesine dair yazılı olarak garanti istenmesi önerilir (USEPA,1995). 

Mevcut bilimsel araştırmalara göre, gri suların kullanım alanları Tablo 12’de 

verilmiştir. 
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Tablo 12. Geri Kazanılmış Gri Su Kullanım Alanları 

 Tuvalet Rezervuarları  Çamaşır Yıkama 

 Bahçe Sulama  Süs Havuzları 

 Araba Yıkama  Genel temizlik 

 Yangın Tesisatı Beslemesi  Soğutma Kulesi Beslemesi 

 

Gri Su Geri Kazanım Sisteminin Faydaları  

 Hızlı ve kolay arıtılabilmekte ve % 50’ye varan su tasarrufu sağlamaktadır. 

 Kullanım suyu olarak yüksek kaliteli içme suyunu kullanmak yerine, içme 

suyu kalitesinde olmayan arıtılmış gri su kullanarak içme suyu kullanım 

miktarımızı azaltılır ve böylece doğal su kaynaklarımızın korunmasına 

yardımcı olunur. 

 Yerinde arıtımı yapılan gri su ile kanalizasyona verilen atık su miktarı 

azalacağı için, belediyeler tarafından yapılan ve yüksek fiyatlara mal olan 

arıtım sistemlerinin hacmi azalacak ve yatırım maliyetleri düşecektir. 

 Gri su geri kazanım sistemleri içme suyu kullanım oranlarını azalttığı için, 

şebeke suyu dağıtım maliyetlerinin de azalmasına sebep olacaktır. 

 Gri su özellikle kurak bölgelerde bahçe sulama ve bitki yetiştirmek için 

değerli bir su kaynağıdır. Gri su sulama suyu olarak kullanıldığında, iyi bir 

gübre kaynağı ve besleyici su olma özelliği de taşır. 

10.5. Verimli Sulama Teknikleri 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de suyun en çok tüketildiği sektör tarımsal 

sulamadır. Ülkemizde kullanılan toplam suyun % 70–75’i sulamada, %15–20’si 

içme-kullanma suyunda, %10–15’i ise sanayide kullanılmaktadır. Mevcut durumda 

ülkemizde yılda yaklaşık 40 milyar m³ sulama suyu kullanılırken 2030 yılına kadar 

bunun neredeyse iki katına (70–75 milyar m³) çıkması beklenmektedir. 

Türkiye’nin yüzölçümü 78 milyon hektar (783.577 km²) olup, tarım arazileri bu 

alanın yaklaşık üçte biri yani 28 milyon hektar mertebesindedir.  

Değerlendirmesi yapılan yaklaşık 2,1 milyon hektar alandaki sonuçlara göre mevcut 

sulanan alanın %81’inde yüzeysel sulama metotları (salma sulama, karık, tava v.b)  

kullanılarak sulama yapılmaktadır (DSİ, 2011). Geri kalan kısımda basınçlı sulama 

(yağmurlama ve damla) yapılmaktadır. Ayrıca sulu tarım ile gayri safi milli zirai 
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gelirin beş kat arttığı düşünülmektedir. Sulama öncesi projesiz durumda ortalama 

gayri safi milli zirai gelir 112 TL/da iken, sulama sonrasında bu gelirin 655 TL/da 

olduğu hesaplanmaktadır. 

Su kaynağı kullanım durumuna göre bir ayrım yapıldığında ise, toplam sulamalar 

içinde %80 yüzeysel su kullanan sulamaların; %66 oranında cazibeli, %14 oranında 

ise pompajlı olduğu görülmektedir. Yeraltı suyunu kullanan sulamaların bütün 

sulamalara oranı ise %20 mertebesindedir. Yeraltı suları Konya Kapalı Havzası 

başta olmak üzere birçok havzada yeterince kontrol sağlanamadan tarımsal sulama 

için kullanılmaktadır.  

Ülkemizde sulama şebekesindeki (kanal ve kanalet) sızma, buharlaşma ve işletme 

kayıpları ile eksik ve yanlış uygulamalar göz önüne alındığında uzun yıllar 

ortalaması sulama randımanının yaklaşık %45 civarında olduğu bilinmektedir. Bir 

başka ifadeyle, bitkinin ihtiyacı olan 1 m³ suyu verebilmek için 2 m³ su 

kullanılmaktadır.  Bu durum; “sonlu bir kaynak” olan suyun boşa harcanmasına hem 

de dağıtım ve drenaj şebekelerinin daha büyük kapasiteli olarak inşa edilmesine ve 

daha fazla enerji kullanımına, dolayısıyla maliyetin artmasına sebep olmaktadır.  

Suyun tarım sektöründe kullanımı ile ilgili sorunlar tek bir çözüme 

indirgenemeyecek kadar karmaşık ve çok boyutludur. Bu karmaşık meselelerin 

çözümü ise ancak bütüncül ve yenilikçi yaklaşımların hayata geçirilmesi ile 

mümkündür. 

Tarım sektöründe ekim- dikim zamanlarının kaydırılması, gün içinde sulama 

yapılacak saatlerin buharlaşmadan kaynaklı su kayıplarının en aza indirilecek 

şekilde yapılması gerekmektedir. 

10.5.1. Damla Sulama Yöntemi  

Su kaynaklarının yetersizliği sulama verimi yüksek olan sulama sistemlerinin 

yaygınlaşmasını gerektirmektedir. Böylece mevcut su kaynakları ile daha geniş 

alanlar sulanabilmektedir. Ayrıca günümüzde, az işçilik ve enerji kullanımı 

gerektiren, verim ve kaliteyi artıran sulama sistem ve yöntemlerinin kullanımının 

önemi her geçen gün artmaktadır. Bu koşulları en fazla sağlayan yöntemlerden birisi 

de damla sulama yöntemidir. Özellikle sebzelerin ve meyve bahçelerinin 

sulanmasında en uygun sulama yöntemi olduğu söylenebilir (Çetin vd., 2006).  

Damla sulama yönteminde temel ilke, bitkide nem eksikliğinden kaynaklanan bir 

gerilim yaratmadan, her defasında az miktarda sulama suyunu sık aralıklarla 

yalnızca bitki köklerinin geliştiği ortama vermektir. Bu yöntemde bazen her gün, 

hatta bir günde birden fazla sulama yapılabilmektedir. Damla sulama yönteminde su, 
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basınçlı bir boru ağıyla bitki yakınına yerleştirilen damlatıcılara kadar iletilir ve 

düşük basınç altında toprak yüzeyine verilir. Su buradan infiltrasyonla toprak 

içerisine sızar, yerçekimi ve kapiler kuvvetlerin etkisi ile bitki köklerinin geliştiği 

toprak hacmi ıslatılmış olur (Yıldırım vd., 2004). Damla sulamada, sulama suyu 

yalnızca bitkinin kök bölgesine verildiğinden, arazinin tamamı sulanmaz ve toprak 

yüzeyinin önemli bir kısmı kuru kalır. Bu yüzden diğer sulama yöntemlerine göre su 

kullanım etkinliği çok yüksek olup önemli düzeyde su tasarrufu sağlar (Çetin, 2004). 

Yüzey sulama yöntemleriyle karşılaştırıldığında damla sulama; yüzeysel akış ve 

derine sızma ile oluşan kayıpları da minimize ettiğinden, sulama verimi %70-95 

mertebesini bulabilmektedir. Bu yüzden damla sulama yüzey sulama için gerekli 

olan suyun bulunmadığı alanlarda bitkisel üretim yapılmasına ve tek birim su ile 

daha fazla gelir elde edilmesine imkan vermektedir (Westarp vd., 2003). Örnek bir 

damla sulama planı Şekil 81 ile verilmektedir 

 

Şekil 81.  Damla Sulama Planı 

Damla sulama yöntemini sınırlayan etmenler aşağıda sıralanmıştır (Aras, 2006).  

 Damla sulama yönteminde uygulamada karşılaşılan en önemli sorun 

damlatıcıların tıkanmasıdır. Sulama suyunda bulunan kum, silt parçacıkları, 

organik, inorganik ve kimyasal maddeler tıkanmaya neden olmaktadır. Bu 

yüzden iyi bir filtre düzeneğinin kurulması zorunludur.  

 Yağışlar yetersiz ise (yıllık yağış 300 mm altında ise), ıslatılan bölgenin 

dışına itilen tuzların yıkanması için yıkama ihtiyacı ortaya çıkabilir.  
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 Damla sulama ile ıslanan alanda sürekli nem olacağından bitki kökleri 

ıslatılan alan ile sınırlı kalacaktır. Özellikle meyve ağaçlarında köklerin 

fazla gelişmemesi nedeniyle aşırı rüzgârlı havalarda devrilme riski vardır.  

 Damla sulama tekniğinin ilk yatırım maliyeti çok yüksektir.  

 

Damla sulama sistemlerinin beklenen yararı sağlayabilmesi için mevcut koşullara 

uygun bir şekilde projelendirilmesi, projenin öngörüldüğü şekilde tesis edilmesi ve 

işletilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, tarım ve sulamayı bilen uzman kişilerce 

hazırlanan projelerle gerçekleştirilmelidir.  

10.5.2.  Yağmurlama Sulama Yöntemi  

Tarımda iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak, dolayısıyla sulama suyunun 

daha etkin kullanılması için önerilen bir diğer sistem ise yağmurlama sulama 

yöntemidir. Yağmurlama sulamasında, arazi üzerinde belirli aralıklarla yerleştirilen 

yağmurlama başlıklarından basınçlı olarak havaya verilen sulama suyu arazi 

yüzeyine düşer ve infiltrasyonla toprak içerisine girerek bitki kök bölgesinde 

depolanır. Bu su uygulama biçimi doğal yağışa benzediği için yağmurlama yöntemi 

adını almıştır. Suyun başlıklardan tazyikli verilmesi için basınçlı bir borulama 

sisteminin teşkil edilmesi ve işletme basıncının ya pompa birimiyle ya da su 

kaynağının yüksekte olması sayesinde yerçekimiyle (cazibeyle) sağlanması 

gerekmektedir (Şekil 82). 

 

Şekil 82. Yağmurlama Sulama Sistemi 
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Yağmurlama sulaması yöntemlerinin dezavantajları aşağıda sıralanmıştır.  

 İlk yatırım maliyeti yüksektir.  

 Rüzgarın su dağılımı üzerinde olumsuz (kontrolsüz) etkisi vardır.  

 Pompaj gerekli ise, yakıt sarfiyatı olacaktır.  

 

Tablo 13 ile verimli sulama tekniklerinden kabul edilen damla ve yağmurlama 

sulama yöntemleri, su ve enerji tasarrufu, ürün veriminde artış ve işçilik 

maliyetlerinde azalma parametreleri açısından, klasik (konvansiyonel) salma sulama 

yöntemi ile mukayese edilmiştir. 

Tablo 13. Yağmurlama ve Damla Sulama Yöntemlerinin Salma Sulama Yöntemine 

göre Karşılaştırması (Coşgun, 2012) 

Sulama 

Tekniği  

Su 

Tasarrufu  

Enerji 

Tasarrufu  

Verim 

Artışı  

İşçilik 

Maliyetindeki 

Düşüş  

Yağmurlama 

Sulama 

Yöntemi  

%35  %20  %30  %50  

Damla 

Sulama 

Yöntemi  

%54  %50  %45  %100  

 

Tablo 13’de görüleceği üzere, her iki modern sulama tekniği de salma sulama 

yöntemine göre su ve enerji kazancı sağlamakla birlikte ürün verimliliğini 

arttırmaktadır. 

Araziye su uygulama randımanı, konvansiyonel sulama tekniği olan salma sulamada 

%20-30, damla sulamada %85-95, yağmurlama sulamada ise %65-75 düzeyindedir. 

Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüleri tarafından yapılan araştırmaya göre 

farklı yöntemlerde aynı miktar su ile aşağıdaki büyüklüklerde pamuk ekim alanı 

sulanabilmektedir (TAGEM, 2010); 

 Salma Sulama: 580.000 ha (1 birim) 

 Damla Sulama: 940.000 ha (~1,62 birim) 

 Yağmurlama Sulaması: 880.000 ha (~1,52 birim) 
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11. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE POLİTİKALARI 

Bilim insanları iklim değişikliği ile ilgili 1800’lü yıllardan beri çalışmalar 

yürütmesine rağmen, sorunun devletlerce tanınması ve çözüm bulma çalışmaları 

ancak 1990 lı yıllarda başlamıştır. Devletlerin iklim değişikliği ile mücadele için 

attıkları en önemli ve somut adım, “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi”dir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

(BMİDÇS) adından da anlaşılacağı üzere iklim değişikliği ile mücadele için ana 

çerçeveyi çizen bir hukuki metindir. Çerçeve sözleşme bağlayıcı hükümler 

içermediği gerekçesiyle hedefini tek başına yerine getirebilecek nitelikte değildir. 

Bu maksatla Sözleşmenin niteliğini güçlendirmek, özellikle gelişmiş ülkelerin 

kararlı ve bağlayıcı yükümlülükler almalarını hedefleyen bağlayıcı nitelikli hukuki 

düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Çerçeve Sözleşmenin ardından ilk önce Kyoto 

Protokolü yürürlüğe girmiş; ardından da Paris Anlaşması geniş katılımlarla 

yürürlüğe girmiştir.  

11.1. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 1992 yılında Brezilya’nın 

Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda 

imzaya açılmıştır. Rio Zirvesi olarak da bilinen bu konferans, 108’i devlet başkanlığı 

düzeyinde olmak üzere 172 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  

Bu konferansın hedefi, küresel ölçekte çevre sorunları ile mücadele ve 

sürdürülebilirlik olgusu arasındaki bağları güçlendirmektir.  

Sürdürülebilirlik olgusunun ön plana çıktığı zirvede, biyolojik çeşitlilik, iklim 

değişikliği ve çölleşme ile mücadele konularında 21. yüzyıl için yol haritası 

niteliğinde üç sözleşme imzaya açılmıştır. Rio Sözleşmeleri olarak adlandırılan bu 

sözleşmeler:  

 Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 

 Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 

 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği ile Mücadele Sözleşmesi’dir.  

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21 Mart 1994 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin temel amacı, (Madde 2) atmosferdeki sera gazı 

birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir 

düzeyde tutmak olarak nitelenmiştir. Sözleşme, taraf ülkeleri sera gazı salımlarını 

azaltmaya, araştırma ve teknoloji üzerinde işbirliği yapmaya ve sera gazı yutaklarını 

korumaya teşvik etmektedir. Sözleşmenin temel ilkesi “ortak fakat farklılaştırılmış 
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sorumluluklar” ilkesi olup; ülkelerin kalkınma öncelikleri ve özel koşulları dikkate 

alınarak sorumluluk alınmasını hedeflemiştir.  

BMİDÇS, tüm taraflar için geçerli yükümlülüklere ek olarak, gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülke tarafları için farklı yükümlülük türleri ortaya koymaktadır. Ülkelerin 

sınıflandırılması için “Ek-I” (tarihsel sorumluluğu bulunan taraflar), “Ek-II” (tarihsel 

sorumluluğu yanısıra maddi yükümlülüğü bulunan taraflar) ve “Ek-I dışı ülkeler” 

olarak 3 ana sınıf kullanılmıştır.  

Ek-I tarafları iklim değişikliğinin gerçekleşmesinde tarihi sorumluluğu olan 

ülkelerden oluşmakta olup sanayileşmiş ülkeler, 1992 yılındaki OECD üye ülkeleri, 

Pazar Ekonomisine Geçiş Sürecindeki ülkeler ve Avrupa Birliği’ni içermektedir.  

Sözleşme, Ek-I’de listelenen gelişmiş ülke tarafları için daha sıkı azaltım 

yükümlülükleri belirlemektedir. Ek-I tarafları salımlarını sınırlamaya ve yutaklarını 

iyileştirmeye yönelik politika ve önlemler geliştirmekle yükümlüdür. Sözleşme 

ayrıca bu tarafların 2000 yılına kadar sera gazı salımlarını 1990 yılı düzeylerine 

getirmeleri için yasal olarak bağlayıcı olmayan bir hedef koymuştur.  

Ek-II’de yer alanlar ise Ek-I listesinin OECD üyesi olan ancak Pazar Ekonomisine 

Geçiş Sürecindeki Ülkeler listesinde yer almayan gelişmekte olan ülkelerdir. Bu 

taraflar Ek-I dışı ülkelere Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine 

getirmelerine yardımcı olmak ve uyum için mali kaynak sağlamak ve teknoloji 

transferi için adımlar atmakla yükümlüdür.  

“Ek-I Dışı” taraflar ise genel olarak gelişmekte olan ülkelerdir. Bu grupta yer alan 

ülkelerin bir kısmı iklim değişikliği etkileriyle mücadelede sınırlı mücadele 

kapasiteleri olduğu için, ya da bu etkiler çok şiddetli hissedileceği için özel olarak 

tanımlanmış ve destek verilmeye davet edilmişlerdir.  

Bu tarafların yükümlülükleri Sözleşmenin aşağıda belirtilen maddelerinde 

verilmiştir.  

1) Tüm taraflar için geçerli yükümlülükler (Madde 4.1) 

2) Ek-I taraflarının yükümlülükleri (Madde 4.2) 

3) Ek-II taraflarının yükümlülükleri (Madde 4.3, 4.4, 4.5) 

Sözleşmenin ekleri Tablo 14’de verilmektedir. 
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Tablo 14.  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Ekleri 

Ek-1 Tarafları (42+AB) Ek-2 Tarafları (23+AB) 

Almanya, ABD, AB, Avustralya, 

Avusturya, Belçika, Beyaz Rusya, 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 

Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, 

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İngiltere, 

Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, 

İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, 

Letonya Lichtenstein, Litvanya, 

Lüksemburg, Kanada, Macaristan, 

Malta, Monako, Norveç, Polonya, 

Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, 

Slovakya, Slovenya Türkiye, Ukrayna, 

Yeni Zelanda, Yunanistan.  

Almanya, ABD, AB, Avustralya, 

Avusturya, Belçika, Danimarka, 

Finlandiya, Fransa, İngiltere, 

Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, 

İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, 

Lüksemburg, Kanada, Norveç, 

Portekiz, Yeni Zelanda, Yunanistan. 

 

Sözleşme kapsamında, yukarda bahsi geçen eklerden bağımsız olarak tüm taraflar 

sera gazı salımları, ulusal politikalar ve en iyi uygulamalar ile ilgili bilgileri 

toplamak ve paylaşmakla yükümlüdür. Sözleşme, tarafların ulusal salım envanteri 

geliştirmelerini, iklim değişikliği azaltım ve uyumu kolaylaştırma önlemleri içeren 

ulusal programlar hazırlamalarını ve uygulamalarını ve uygulama ile ilgili bilgileri 

Taraflar Konferansı’na bildirmelerini gerektirmektedir. 

Sözleşme’nin “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” ilkesinin de dahil olduğu 

genel ilkeleri, Giriş bölümünde ve 3. Madde’de yer almaktadır. 3. Madde’de sayılan 

ilkeler şunlardır: 

 Eşitlik ilkesi (Madde 3.1)  

 Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesi (Madde 3.1)  

 İhtiyatlılık ilkesi (Madde 3.3)  

 Sürdürülebilir kalkınmayı destekleme hakkı ve yükümlülüğü (Madde 3.4)  

Sözleşme yukarıda sayılanlara ek olarak, giriş bölümünde ve diğer maddelerinde 

“insanlığın ortak kaygısı”, “serbest ticaret” ve “maliyet etkinlik” gibi ilkelere yer 

vermiştir.  

11.2. Kyoto Protokolü 

BMİDÇS bağlayıcı hükümler içermediği gerekçesiyle hedefini tek başına yerine 

getirebilecek nitelikte değildir. Bu maksatla Sözleşmenin niteliğini güçlendirmek, 
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özellikle gelişmiş ülkelerin kararlı ve bağlayıcı yükümlülükler almalarını hedefleyen 

bir protokol hazırlanmış ve 1997 yılında Japonya’nın Kyoto kentinde yapılan 3. 

Taraflar Konferansı’nda kabul edilmiştir. Kyoto Protokolü’ne 190 ülke ve AB 

taraftır. Protokolün hedefi, 2012 yılına kadar -tarihsel sorumlu olarak nitelenen- 

Sözleşmenin Ek-1 ülkelerinin, sera gazı salımlarının toplamını 1. taahhüt döneminde 

(2008-2012), 1990 yılındaki seviyenin % 5 altına düşürmektir. Sözleşme ve protokol 

her ne kadar olumlu ve adil gayelere sahip olsa da ABD ve Çin başta olmak üzere 

Dünyanın en büyük sera gazı salımı yapan ülkelerinin taraf olmamaları/sorumluluk 

almamaları nedeniyle müzakereler son derece yavaş ilerlediğinden, etkin sonuçların 

alınamadığı kanısına varılmıştır.  

2007 yılında düzenlenen 13. Taraflar Konferansı sonucunda Bali Yol Haritası 

oluşturulmuş, iklim müzakerelerinde iki paralel süreç başlatılarak, Kyoto Protokolü 

için 2012 sonrası müzakereler ile 2020 sonrası yeni iklim rejiminin müzakereleri 

sürecine adım atılmıştır. Daha sonra Paris Anlaşması ile yeni iklim anlaşması 

müzakereleri Bölüm 11.3’te irdelenmiştir.  

Bali yol haritasında, tüm gelişmiş ülkelerin ulusal plan ve programlarına uygun 

azaltım taahhütleri veya faaliyetleri üstlenmeleri; gelişmekte olan ülkelerin ise 

teknoloji, finansman ve kapasite geliştirme faaliyetleri ile sağlanan ve desteklenen 

sürdürülebilir kalkınma hedefleri bağlamında, ulusal programlarına uygun azaltım 

faaliyetleri (NAMA) üstlenmeleri yer almıştır. 2012 sonrası iklim rejiminin 

belirlenmesi için ise, ortak vizyon, azaltım, uyum, teknoloji transferi ve finansman 

konu başlıkları altında müzakeler gerçekleşmiştir.  

Ek-I ülkeleri 2020 yılı için sayısallaştırılmış, tüm ekonomiyi kapsayacak şekilde 

emisyon azaltım hedeflerini uygulamayı taahhüt etmiş, Ek-I Dışı ülkeler ise, azaltım 

faaliyetlerini (NAMA) uygulayacaklarını ifade etmişlerdir. Uzlaşma metninde ilk 

kez Yeşil İklim Fonu (GCF) telaffuz edilmiş; iklim değişikliğiyle mücadelenin en 

önemli ayağı olarak gelişmekte olan ülkelere sağlanacak finansman desteği 

çerçevesinde, 2010-2012 dönemi için gelişmekte olan ülkelere 30 milyar dolar, uzun 

dönemde ise, 2020 itibariyle yıllık 100 milyar dolar finansman yardımı yapılması 

kararı alınmıştır. Bu fonun büyük bir kısmının ise Yeşil İklim Fonu üzerinden 

gitmesi gerektiği belirtilmiştir. Kopenhag’da ayrıca İklim Teknoloji Merkezi ve 

Ağı’nın (CTCN) temelini oluşturan teknoloji mekanizması kurulması kararı 

alınmıştır. 

Bu doğrultuda, 2010 yılında Cancun’da düzenlenen 16. Taraflar Konferansı 

sonrasında Yeşil İklim Fonu (GCF) ve CTCN’in kurulmasına karar verilmiştir. 

Finansman hedefi olarak yine Kopenhag uzlaşma metninde geçen kısa vadede 30 

milyar dolar, uzun vadede ise 100 milyar dolar zikredilmiştir. 
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Kyoto Protokolü’nün 2. Taahhüt Dönemi faaliyetleri Katar’ın Doha kentindeki 

müzakerelerde 2012-Aralık’da başlamıştır. 2012 sonrasındaki süreçte yine temel 

salım sahipleri (ABD, Kanada, Çin, Hindistan vb.) herhangi bir yasal taahhüt altına 

girmemişlerdir.  Doha, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen küçük ada devletleri 

ve en az gelişmiş ülkelerinin “iklim değişikliğinin etkilerinden kaynaklanan kayıp ve 

zararlar” kavramının uluslararası müzakerelere eklenmesi bağlamında önemli bir 

dönüm noktası olmuştur. 

2013 yılı sonunda gerçekleştirilen Varşova 19.Taraflar Konferansı sonucunda, 

sözleşmeye taraf tüm ülkeler, 2020 yılı sonrası tarafların iklim değişikliği ile 

mücadele çerçevesinde çabalarını yansıtacak ulusal olarak belirleyecekleri 

katkılarını 21.Taraflar Toplantısı öncesi 2015 yılı Ekim ayına kadar sunmaya davet 

edilmiştir. 

Varşova sonrası, 2014’de Lima’da gerçekleştirilen 20.Taraflar Konferansında ise 

ulusal katkıların çerçevesi belirlenmeye çalışılmış, konferans çıktısı olan “İklim 

Eylemi için Lima Çağrısı” belgesi ekinde, 2015 yılında kabul edilmesi öngörülen 

yeni anlaşma metninin öğeleri ayrıntılı bir şekilde ortaya konmuştur. 

Yeni rejimin üzerinde genel bir mutabakatın oluşması ve IPCC’nin zaman içerisinde 

giderek daha güçlü bir şekilde ortaya koyduğu veriler doğrultusunda, 30 Kasım-12 

Aralık 2015’de düzenlenen BMİDÇS 21. Taraflar Konferansı sonucunda Paris 

Anlaşması üzerinde uzlaşıya varılmıştır. 

11.3. Paris Anlaşması 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 2007 yılında yayımlanan 4. 

Değerlendirme Raporunda küresel ısınmanın tartışmasız bir gerçek olduğu; sera gazı 

emisyonlarını önemli ölçüde azaltılmasında geç kalınırsa iklim değişikliğinin ağır 

etkilerinin olacağı ve dolayısıyla küresel emisyonların acilen hızlı bir şekilde 

azaltılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Bu çağrı dikkate alınarak 2007 yılında düzenlenen 13. Taraflar Konferansı 

sonucunda Bali Yol Haritası oluşturulmuş, iklim müzakerelerinde iki paralel süreç 

başlatılarak, Kyoto Protokolü için 2012 sonrası müzakereler ile 2020 sonrası yeni 

iklim rejiminin müzakereleri sürecine adım atılmıştır. 

2020 sonrası iklim değişikliği rejiminin çerçevesini oluşturan “Paris Anlaşması”, 

2015 yılında Paris’te düzenlenen BMİDÇS 21. Taraflar Konferansı’nda kabul 

edilmiştir. Anlaşma, 5 Ekim 2016 itibariyle, küresel sera gazı emisyonlarının 

%55’ini oluşturan en az 55 tarafın anlaşmayı onaylaması koşulunun karşılanması 
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sonucunda, 4 Kasım 2016 itibariyle yürürlüğe girmiş olup, 2020 yılından itibaren 

geçerli tüm tarafları kapsayan ve bağlayıcı bir anlaşmadır. 

Paris Anlaşması’nın amacı, ortalama küresel sıcaklık artışının sanayileşme öncesi 

döneme göre 2°C derecenin oldukça altında tutulması ve mümkünse sıcaklık 

artışının 1,5°C'de sınırlandırılması yönünde çaba sarf edilmesidir. Bu hedef fosil 

yakıt (petrol, kömür) kullanımının tedricen azaltılarak, yenilenebilir enerjiye 

yönlenmeyi gerektirmektedir. 

Paris Anlaşması, esasen 2020 sonrası süreçte, iklim değişikliği tehlikesine karşı 

küresel sosyo/ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesini hedeflemektedir. 

Anlaşmada sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ilişkin olarak gelişmiş ülkelerin 

ekonomi genelinde mutlak emisyon azaltım hedefi alarak sürece liderlik edeceği 

ifade edilmekte; finansa ilişkin maddesinde ise gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan 

ülkelere hem sera gazı emisyonlarının azaltımı hem de iklim değişikliğine uyum 

yükümlülüklerin yerine getirmelerinde 2020 itibariyle yıllık 100 milyar dolar finans 

desteği sağlayacağı hüküm altına alınmaktadır. 

Paris Anlaşması, Kyoto Protokolünden farklı olarak, belirli bir küresel sıcaklık 

hedefi öngörmekte; bu hedefin tutturulabilmesi için de bütün ülkelere kendi 

kapasitelerine göre belirledikleri ve tedricen iyileştirecekleri hedefleri içeren Niyet 

Edilen Ulusal Katkı Beyanları (INDC) üzerinden sorumluluklar vermektedir.   

Anlaşma, iklim değişikliğiyle mücadelede gelişmiş/gelişmekte olan ülke 

sınıflandırmasına ve tüm ülkelerin “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve 

göreceli kabiliyetler” ilkesi tahtında sorumluluk üstlenmesi anlayışına 

dayandırılmıştır. Anlaşma’da gelişmiş/gelişmekte olan ülke sınıflandırmasının 

yapılabilmesi için bir kıstas belirlenmemiş; herhangi bir farklılaştırmaya da 

gidilmemiştir. 

Anlaşma, Çerçeve Sözleşmenin eklerine (Ek-1, Ek-2, Ek-1 dışı) hiçbir atıfta 

bulunmamaktadır. Bunun yerine “gelişmiş ülke” ve “gelişmekte olan ülke” ifadeleri 

kullanılmıştır. Hangi ülkelerin gelişmiş, hangi ülkelerin gelişmekte olan ülke 

kategorisinde yer aldığı Ağustos 2020 itibariyle netliğe kavuşturulamamıştır. 

Paris Anlaşması kabulünden 1 yıl geçmeden yürürlüğe giren ilk küresel anlaşmadır 

ve iklim değişikliğiyle mücadeleye ve sürdürülebilir düşük karbonlu bir gelecek için 

gereken eylem ve yatırımların hızlandırılması ve arttırılmasına yönelik tarihî bir 

anlaşmadır. 

Ağustos 2020 itibariyle Çerçeve Sözleşmeye taraf olan 197 tarafın 189 tanesi Paris 

Anlaşması’nı onaylamıştır. 
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11.4. Türkiye’nin Konumu 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı üyesi olan Türkiye, BMİDÇS 1992 

yılında kabul edildiğinde gelişmiş ülkeler ile birlikte Sözleşme’nin Ek-1 ve Ek-2 

listelerine dâhil olmuştur. Ancak haksız konumundan dolayı bu karardan 

vazgeçilmiş, 2001’de Marakeş’te gerçekleştirilen 7. Taraflar Konferansı’nda (COP7) 

alınan 26/CP.7 sayılı kararla Türkiye’nin diğer Ek-1 taraflarından farklı konumu 

tanınarak, adı BMİDÇS’nin EK-II listesinden çıkarılmış fakat EK-I listesinde 

kalmıştır. Bu gelişme üzerine Türkiye 24 Mayıs 2004’te 189. Taraf olarak 

BMİDÇS’ye; 26 Ağustos 2009’da da Kyoto Protokolüne taraf olmuştur.  

Kyoto Protokolü kabul edildiğinde BMİDÇS tarafı olmayan Türkiye, EK-I 

Taraflarının sayısallaştırılmış salım sınırlama veya azaltım yükümlülüklerinin 

tanımlandığı Protokol EK-B listesine dâhil edilmemiştir. Türkiye’nin Kyoto 

Protokolü’nün Birinci (2008-2012) ve İkinci (2013-2020) Yükümlülük Döneminde 

sera gazı emisyon azaltım taahhüdü bulunmamaktadır.   

Ülkemiz, 20 Eylül 2015 tarihinde 2030 yılı itibariyle gerçekleşmesi öngörülen 

“Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı” (INDC) beyanını %21’e varan 

artıştan azaltım olarak açıklamış ve BMİDÇS Sekreteryası’na bildirmiştir.  

Ülkemiz, Paris Anlaşması’nı, 22 Nisan 2016 tarihinde imzalamış ancak Ağustos 

2020 itibariyle henüz onaylamamıştır. 

BMİDÇS Ek-I Tarafı olarak Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele etmek için 

politika geliştirmek ve uygulamak ile mevcut sera gazı emisyonlarını ve 

emisyonlarla ilgili verileri BMİDÇS’ye bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır.  

Türkiye’nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu; iklim değişikliği 

politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmiş, enerji verimliliğini 

yaygınlaştırmış, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmış, 

iklim değişikliğiyle mücadeleye özel şartları çerçevesinde aktif katılım sağlayan ve 

yüksek yaşam kalitesiyle refahı tüm vatandaşlarına düşük karbon yoğunluğu ile 

sunabilen bir ülke olmaktır.  

 

 

11.5. İklim Değişikliği ile Mücadelede Katedilen Yollar 

İklim değişikliği ile mücadelede 1988 yılından günümüze kadar küresel boyutta 

atılan başlıca önemli adımlar Tablo 15’ de özetlenmiştir. 
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Tablo 15.  İklim Değişikliği ile Mücadele Adımları 
K

as
ım

 1
9

8
8
 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) kuruldu.  

IPCC, Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 

Programı tarafından kurulmuştur. Bugüne kadar IPCC tarafından yapılan 

değerlendirmeler, uluslar arası müzakerelerin bilimsel temelini oluştururken 

aynı zamanda ekstrem hava olaylarının ve felaketlerinin yönetilmesi için bilgi 

sağlamaktadır. 

K
as

ım
 1

9
9

0
 

IPCC ve İkinci Dünya İklim Konferansı tarafından Küresel Antlaşma çağrısı 

yapıldı. 

IPCC, “sera gazlarının atmosferdeki konsantrasyonunun artmasındaki en 

önemli sebebin insan kaynaklı aktivitelerden kaynaklanan emisyonlar” 

olduğunu dile getirerek, IPCC ve İkinci Dünya İklim Konferansı tarafından 

küresel bir antlaşma çağrısı yapılmasına yol açan I. Değerlendirme Raporunu 

yayınlamıştır.  

M
ay

ıs
 1

9
9

2
 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kabul edildi. 

New York’ da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde, Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşme Metni kabul edilmiştir. 

H
az

ir
an

 1
9

9
2

 

Rio Dünya Zirvesinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi imzaya açıldı.  

İklim değişikliğine uyum sağlamak ve sera gazı emisyonlarının kontrol altına 

almak için dünyanın bir araya geldiği Rio Dünya Zirvesinde, Birleşmiş 

Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi imzaya açılmıştır. New York’ 

da bulunan Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde, Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşme Metni kabul edilmiştir.  

M
ar

t 
1

9
9

4
 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi yürürlüğe girdi. 

1992 yılında Rio’da hazırlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi yürürlüğe girmiştir. Sözleşmeyi imzalayan ülkeler “Taraflar” 

olarak adlandırılmış olup, Taraflar her yıl iklim değişikliği ile ilgili olarak 

çok taraflı görüşmeler yapmak amacıyla Taraflar Konferansı (COP)’nda 

toplanmaktadır.   

K
as

ım
 1

9
9

7
 Kyoto Protokolü kabul edildi.  

3. Taraflar Konferansında dünyanın ilk sera gazı emisyon azaltım anlaşması 

olan Kyoto Protokolü’nün kabul edilmesi tarihsel bir dönüm noktasıdır.   
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K
as

ım
 2

0
0

1
 

Marakeş Anlaşması kabul edildi. 

Marakeş’de gerçekleştirilen 7. Taraflar Konferansı, Kyoto Protokolü’nün 

onaylanması için bir basamak olan Marakeş Anlaşması ile sonuçlanmıştır. Bu 

anlaşma, anlaşma rejimleri ve muhasebe prosedürleri ile birlikte Uluslararası 

Emisyon Ticareti, Temiz Kalkınma Mekanizması ve Ortak Uygulamalara 

ilişkin operasyonel kurallara resmiyet kazandırmıştır.  

O
ca

k
 2

0
0
5

 

Avrupa Birliği Emisyon Ticareti başladı.  

Dünya’daki ilk ve en geniş emisyon ticaret planı olan Avrupa Birliği Emisyon 

Ticareti Planı Avrupa Birliği çevre politikasının temel dayanağı olarak 

hizmete girmiştir.  

Ş
u

b
at

 2
0

0
5
 Kyoto Protokolü yürürlüğe girdi.   

Rusya Federasyonunun Kyoto Protokolü onaylama belgesini sunmasıyla, 

Protokol yürürlüğe girmiştir.  

O
ca

k
 2

0
0
6

 

 Temiz Kalkınma Mekanizması açıldı.  

Kyoto Protokolü’nde önemli bir mekanizma olan Temiz Kalkınma 

Mekanizması açıldı.  

K
as

ım
 2

0
0

6
 

Nairobi Çalışma Programı başladı. 

Halen faaliyetleri devam etmekte olan ve iklim değişikliğine uyum, 

etkilenebilirlik ve etkileri konusunda faaliyet gösteren Nairobi Çalışma 

Programı, Kenya’da gerçekleştirilen 12. Taraflar Konferansında Bilimsel ve 

Teknolojik Danışma Yardımcı Organı (SBSTA) altında çalışmalarını 

sürdürmekle görevlendirilmiştir. 

A
ra

lı
k

 2
0

0
7
 

Bali Yol Haritası kabul edildi. 

Endonezya’nın Bali kentinde gerçekleştirilen 13. Taraflar Konferansında 

iklim değişikliğini ele almak için yeni bir müzakere sürecinin seyrini 

belirleyen Bali Eylem Planını da içeren Bali Yol Haritası kabul edildi. Bali 

Eylem Planı, paylaşılan vizyon (shared vision), azaltım, uyum, teknoloji ve 

finans konuları olmak üzere 5 ana kategoriden oluşmaktadır.  

O
ca

k
 2

0
0
8

 

Ortak Uygulama Mekanizması başladı.  

Kyoto Protokolü’nün mekanizmalarından olan Ortak Uygulama Mekanizması 

başlamıştır. Bu mekanizma, Protokol uyarınca emisyon azaltma veya 

sınırlama taahhüdüne sahip bir ülkeye, benzer taahhütlerle başka bir ülkede 

emisyon azaltma veya emisyon azaltma projesinden emisyon azaltma birimleri 



 

178 

(ERU) alma imkanı sağlamaktadır.  
A

ra
lı

k
 2

0
0
9
 

Kopenhag Anlaşması oluşturuldu.  

Danimarka’nın Kopenhag kentinde düzenlenen 15. Taraflar Konferansında 

Kopenhag Anlaşması oluşturulmuştur.  Bu anlaşma ile gelişmiş ülkeler 2010-

2012 periyodu için 30 milyar dolarlık hızlı başlangıç finansmanı taahhüdünde 

bulunmuştur.  

A
ra

lı
k

 2
0

1
0
 

Kankun Anlaşmaları kabul edildi.  

Meksika’nın Kankun kentinde gerçekleştirilen 16. Taraflar Konferansında, 

hükümetlerin iklim değişikliği ile mücadelede gelişmekte olan ülkelere 

yardımcı olmak için hazırlanan kapsamlı bir paket olan Kankun Anlaşmaları 

kabul edildi. Yeşil İklim Fonu, Teknoloji Mekanizması ve Kankun Uyum 

Çerçevesi kuruldu.  

A
ra

lı
k

 2
0

1
1

 

Yeni bir evrensel iklim değişikliği anlaşmasının oluşturulması için çalışmalara 

başlandı.  

Güney Afrika’nın Durban kentinde düzenlenen 17. Taraflar Konferansında 

hükümetler, Geliştirilmiş Eylemler için Durban Platformu Geçici Çalışma 

Grubunun liderliğinde, 2020 sonrası periyot için 2015 yılına kadar yeni bir 

evrensel iklim değişikliği anlaşmasının oluşturulması hususunda anlaşmaya 

vardılar.  

A
ra

lı
k

 2
0

1
2

 

Kyoto Protokolü’nün ikinci taahhüt dönemi başladı. 

Katar’ın Doha kentinde gerçekleştirilen 18. Taraflar Konferansında 

hükümetler, 2015 yılına kadar evrensel bir iklim değişikliği anlaşması için 

çalışmaların hızlandırılması ve 2020'den önce emisyonları azaltmak için hali 

hazırdaki taahhütlerin ötesinde, çabaları ölçeklendirmenin yollarını bulma 

hususunda anlaşmaya vardılar. Aynı zamanda, Kyoto Protokolü'nün ikinci 

taahhüt dönemini başlatan Doha Değişikliği de kabul edildi. 

A
ra

lı
k

 2
0

1
5
 

Paris Anlaşması kabul edildi.  

Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen 21. Taraflar Konferansında 195 

ülke iklim değişikliği ile mücadele etmek ve düşük karbonlu, dirençli ve 

sürdürülebilir bir geleceğe sahip olabilmek için yatırım yapmak ve 

faaliyetlerde bulunmak için anlaşmaya vardı.  
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