Küresel Isınma Dünya’yı ve Bizleri Nasıl Etkileyecek?
Bugün yaklaşık 3,9 milyar insan, kentlerde yaşamaktadır. 2050 yılına kadar bu rakamın
(dünya nüfusunun yaklaşık %62) 6 milyarın üzerine çıkacağı varsayılmaktadır.
Kentler, dünya nüfusunun yarısından fazlasını (%54), enerji tüketiminin %60 – 80’inden
sorumlu olup ve sera gazı salımlarının %70’inden fazlasına sahip olduklarından iklim
değişikliğiyle mücadelede ciddi bir öneme sahiptir.

Kentsel ısı adaları, deniz seviyesinin yükselmesine bağlı olarak seller kasırgalar veya daha
fazla kuraklık gibi aşırı hava olayları, tarım ve gıda için gerekli suyun azalması ve tropik
hastalıkların daha fazla ortaya çıkmasına sebep olmuştur…
KÜRESEL ISINMA
Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda meydana
gelen ısı artışına verilen isimdir.
Küresel ısınmanın başlıca nedeni;





Nüfus artışı
Enerji tüketimi
Toprak kullanımı
Ulaşım Tercihleri

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İklim değişikliği, bugün küresel ölçekte karşılaşılan en büyük sorunlarından biri olarak kabul
edilmektedir. 1980’li yılların sonlarından başlayarak, insanların iklim sistemi üzerindeki
olumsuz etkisini ve baskısını azaltmak için, Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası kuruluşların
öncülüğünde çalışmalar yapılmış ve nihayetinde geniş bir katılımla, 1992 yılında Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ile 1997 yılında Kyoto Protokolü
(KP) oluşturulmuştur. BMİDÇS ve KP, bir yandan insan kaynaklı sera gazı emisyonlarını

sınırlandırmaya ve azaltmaya yönelik yasal düzenlemeler getirirken, bir yandan da,
uluslararası emisyon ticareti, teknoloji ve sermaye hareketleri konusunda giderek etkin
olmaya başlamıştır.
İklim değişikliği, “Karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine
ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri
sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” biçiminde tanımlanmaktadır.
İklim değişikliği, 21. yüzyılda insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük sorunların başında
gelmektedir. İnsan sağlığı, ekosistemler, hatta insan neslinin sürdürülmesi bakımından tehdit
oluşturabilecek olumsuz etkileri nedeniyle çok ciddi sosyo-ekonomik sonuçlara yol
açabilecek bir sorun olarak değerlendirilen iklim değişikliği, özellikle son yıllarda uluslararası
gündemin üst sıralarında yer almaya başlamıştır.
İklim değişikliğinin etkileri arasında tatlı su kaynaklarının azalması, gıda üretimi
koşullarındaki genel değişiklikler ve seller, fırtınalar, sıcak dalgaları ve kuraklık nedeniyle
ölümlerde yaşanacak artışlar sayılabilir.Yaşam alanlarının hızlı değişimine ayak uyduramayan
birçok bitki ve hayvan türünün nesli yok olacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre,
sıtma ve yetersiz beslenme gibi nedenlerden milyonlarca kişi ölümle yüz yüze gelecek…
İklim değişikliğinin ekonomik ve insani boyutu konusunda yapılan bütün çalışmaların ortak
özelliği, dünyanın 2 oC eşiğinin üzerindeki bir sıcaklık artışına maruz kalması halinde dünya
ekonomisinde ve daha da önemlisi insani kalkınmada geniş çaplı gerilemelerin geri dönülmez
bir şekilde başlayacağıdır. Mevcut sanayileşme ve buna bağlı enerji politikaları kontrol altına
alınmadığı takdirde, bu kritik sıcaklık artışı çok daha üst seviyelere çıkacaktır. Sıcaklık
artışını 2 oC düzeyinde tutmak için karbon emisyonlarının atmosferik yoğunluğunu milyonda
450 partikül düzeyinde sabitlenmesi gerekmektedir. Aksi halde, 2050 yılında atmosferik
yoğunluk düzeyi 750 partikül düzeyine çıkacak. Karbondioksit yoğunluğu açısından 450
partikül düzeyini sağlamak için dünyanın yıllık karbondioksit emisyonunun toplam 4 gigaton
seviyesine çekilmesi gerekmektedir. Bu ise, mevcut karbondioksit emisyonlarının 2050’ye
kadar % 80 oranında azaltılması anlamına gelmektedir.

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
3-14 Haziran 1992 yılında toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda
(Rio Dünya Zirvesi) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)

imzaya açılmıştır. Sözleşmenin amacı; atmosferdeki sera gazını, iklim sistemi üzerinde insan
kaynaklı olan etkiyi bir düzeyde tutmaktır.
Sözleşmenin temel ilkeleri;
- İklim sisteminin eşitlik temelinde, ortak fakat farklı sorumluluk ilkesine uygun olarak
korunması,
- İklim değişikliğinden etkilenecek olan gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç ve özel şartlarının
dikkate alınması,
- İklim değişikliğinin etkilerine karşı önlem alınması ve alınacak önlemlerin etkin maliyetli ve
küresel yarar sağlayacak şekilde olması,
- Sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve belirlenecek politika ve önlemlerin ulusal
kalkınma programlarına dâhil edilmesi,
- Tarafların işbirliği yapmalarıdır.
Sözleşmede iklim değişikliğinin ortaya çıkmasında tarihsel sorumlulukları bulunan ülkeler ile
o tarihte OECD üyesi olan ülkeler gelişmişlik düzeylerine göre iki listede gruplandırılmıştır.
Kyoto Protokolü
Japonya'nın Kyoto kentinde 11 Aralık 1997 yılında yapılan 3. Taraflar Konferansı’nda (COP
3), dünya çapında sera gazlarının azaltılması için bağlayıcı hedefler içeren “Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne İlişkin Kyoto Protokolü” imzalanmıştır.
Bu protokolde yer alan taraflar; 2008-2012 yıllarını kapsayan taahhüt döneminde insan
faaliyetlerinin neden olduğu CO2 eşdeğeri toplam sera gazı emisyonlarının, 1990 yılı
seviyelerinin en az %5 aşağısına indirmek için sayısallaştırılmış emisyon sınırlandırma ve
azaltma taahhütlerine uygun hesapla tayin edilmiş miktarı aşmamasını sağlayacakları ve bu
tarafların, 2005 yılına kadar bu protokoldeki taahhütlerini gerçekleştirme konusunda
kanıtlanabilir bir ilerleme kaydetmiş olacakları belirtilmektedir.
Kyoto Protokolü’nün yürürlüğe girebilmesi için, 1990 yılı toplam CO2 emisyonlarının en az
%55'ine sahip olan taraflarının protokolü onaylaması gerektiğinden, son olarak 18 Kasım
2004 tarihinde Rusya Federasyonu’nun da onaylamasıyla Kyoto Protokolü 16 Şubat 2005
tarihinde fiilen yürürlüğe girmiştir.
Paris Anlaşması
22 Nisan 2016-21 Nisan 2017 tarihleri arasında New York’taki Birleşmiş Milletler Genel
Merkezi’nde imzaya açılmıştır. 22 Nisan 2017 tarihinde Türkiye Paris Anlaşması’nı
imzalamış ve fakat özel durumuna yönelik müzakereleri devam ettiği için TBMM onayından
geçirmemiştir. Paris Anlaşmasının yürürlüğe girebilmesi için, küresel sera gazı
emisyonlarının en az %55’ini kapsayan en az 55 Taraf ülke tarafından meclislerince
onaylanması gerekmektedir. 5 Ekim 2016'da Paris Sözleşmesi’nin yürürlüğe girme eşiğine
ulaşılmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Eylül 2017 itibariyle 197 taraf ülkeden 160’ı
Paris Anlaşması’nı onaylamış bulunmaktadır.
2016 yılında Fas’ın Marakeş kentinde düzenlenen COP22 toplantısında, Paris Anlaşması ile
çözülemeyen ve eksik kalan konuların görüşülmesi için müzakereler devam etmiştir.
İklim Değişikliklerinin Türkiye Üzerindeki Olası Etkileri
Bilim insanlarına göre olası bir iklim değişikliğinin ülkemizde neden olabileceği çevresel ve

sosyoekonomik sorunlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
• Sıcak ve kurak devrelerin süresindeki ve şiddetindeki artış, kuraklık ve çölleşme ile
tuzlanma ve erozyon gibi olayları hızlandıracaktır.
• İklim kuşaklarının kuzeye kayması sonucu Türkiye, daha sıcak ve kurak iklim koşullarının
etkisinde kalabilecektir.
• Türkiye’nin mevcut su kaynakları sorununa yeni sorunlar eklenecek, içme ve kullanma
suyunda büyük sıkıntılar yaşayacaktır.
• Tarımsal üretim potansiyeli değişebilecektir. (Bu değişiklik bölgesel ve mevsimsel
farklılıklarla birlikte, türlere göre bir artış ya da azalış biçiminde olabilir).
• Karasal ekosistemler ve tarımsal üretim sistemleri, zararlılardaki ve hastalıklardaki artıştan
zarar görebilecektir.
• Sıcaklıktaki artış insan ve hayvan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yapacak, aşırı sıcaktan
kaynaklanan hastalık ve ölüm oranları artacaktır.
• Deniz seviyesi yükselmesine bağlı olarak Türkiye’nin yoğun yerleşme, turizm ve tarım
alanlarının yer aldığı alçak alanları su altında kalacaktır.
• Mevsimlik kar ve kalıcı kar-buz örtüsünün kapladığı alanlarda, erimelere bağlı olarak kar
çığları, sel ve taşkın olaylarında artış olacaktır.
• Deniz akıntılarındaki değişmeler, deniz ekosistemleri üzerinde olumsuz etkiler yaratacak,
deniz ürünleri azalacaktır.

