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22 Nisan “Dünya Günü” geleceğimiz açısından son derece önemli bir 
gelişmeye sahne oldu. 2015 yılının aralık ayında 175 ülkenin uzlaştığı Paris 
İklim Değişikliği Anlaşması “Dünya Günü”nde imzalandı. Su Dünyası dergisi 
olarak biz de bu tarihi anlaşmanın önemine binaen nisan sayımızı Küresel 
Isınma ve İklim Değişikliğine ayırdık. 

Etkilerini gitgide daha ağır olarak hissetmeye başladığımız iklim değişikliği, 
küresel ölçekte belki de üzerinde bu denli uzlaşılan tek sorun. Meselenin 
çözümüne yönelik küresel çapta bir işbirliği göze çarpıyor. Bu sayımızda 
söz konusu işbirliğinin tarihsel gelişiminden iklim değişikliğine karşı 
bireysel olarak alınabilecek tedbirlere kadar geniş bir perspektifte konuyu 
incelemeye çalıştık.

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Dosyamızın hazırlanmasında katkı ve 
desteklerini esirgemeyen İklim Değişikliğine Uyum Biriminden Adnan Deniz 
Özdemir ve Dilek Demirel Yazıcıya teşekkürlerimizi sunarız.
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Su potansiyelimizin tamamından istifade edilmesi, küresel ısınma ve 
iklim değişikliğinin su kaynakları üzerinde oluşturacağı baskının ülkemiz 

adına bertaraf edilmesini temin edecektir. 
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Dünyamız, Küresel Isınma ve İklim Değişikliği başta olmak 
üzere kontrolsüz nüfus artışı ve çarpık kentleşme gibi 
kritik kaynaklar üzerindeki baskıyı giderek artıran sorunlar 
ile mücadele etmektedir. Özellikle son yıllarda Küresel 
Isınma ve İklim Değişiminin etkilerinin daha belirgin olarak 
hissedilmesi geniş çaplı tedbirlerin alındığı bir mücadeleyi 
zorunlu kılmıştır. Bu mücadele temelde iki kalemde ele 
alınmaktadır;  Uyum (adaptation) ve Azaltım (mitigation). 
Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin menfi etkilerinin 
hafifletilmesi yönündeki tedbirler uyum kapsamında 
değerlendirilirken, karbon salınımının azaltılmasına yönelik 
faaliyetler ise azaltım kaleminde ele alınmaktadır. 

Bu açıdan bakıldığında DSİ Genel Müdürlüğümüz, 
faaliyet alanına giren su depolama kapasitesinin 
arttırılması, hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama 
ve atık su arıtma çalışmaları vesilesiyle Küresel Isınma 
ve İklim Değişikliği ile mücadelede hem “uyum”a hem 
de “azaltım” çalışmalarına katkı sağlayan önemli bir 
konumda bulunmaktadır.

Bu doğrultuda DSİ, 2001 yılında Türkiye’nin iklim 
değişikliği alanında izleyeceği politikaların, alacağı 
önlemlerin ve yapacağı çalışmaların belirlenmesi 
maksadıyla oluşturulan İklim Değişikliği Koordinasyon 
Kurulu (İDKK) tarafından “uyum” konusunda 
görevlendirilmiştir. 2013 yılında bu kurul “İklim Değişikliği 
ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu” (İDHYKK) 
adıyla yeniden yapılandırılmıştır. Orman ve Su İşleri 
Bakanlığımızın “uyum” konusunda koordinasyon görevini 
üstlendiği İDHYKK, yılda en az bir defa toplanarak 
Küresel Isınma ve İklim Değişikliğine ilişkin yapılacak 
çalışmaları ve alınacak tedbirleri değerlendirmektedir.

DSİ Genel Müdürlüğümüz gerek depolama kapasitemizin 
arttırılması, gerek tarımsal sulama gerekse atıksu 
arıtma faaliyetleri çerçevesinde iklim değişikliğine 
uyum çalışmalarını yürütmektedir. Taşkınla mücadele 
kapsamında yürütülen çalışmalarımızı da bu kapsamda 
değerlendirmek mümkündür. Zira iklim değişikliği doğal 
afetlerin şiddetini ve sıklığını arttırmaktadır. Bu sebeple 
Kuruluşumuz değişen şartlara uyum sağlayacak taşkın 
koruma projelerini hayata geçirmektedir. 

Ülkemiz zaten coğrafi konumu ve bulunduğu iklim kuşağı 
sebebiyle depolama tesisleri inşa etmek zorundadır. 
Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin etkilerinin hissedilir 
hale gelmesiyle depolama kapasitesinin arttırılması hayati 
bir öneme sahip olmuştur. Zira kurak periyotlarla hem 
daha sık karşılaşılmakta hem de etki süreleri uzamaktadır. 

Bu doğrultuda DSİ, baraj ve gölet inşaatlarına hız 
vermiştir. Hâlihazırda işletmede olan 1071 baraj ve 
göletimizin toplam depolama kapasitesi 165 milyar 
metreküpe ulaşmıştır. 

Depolanan sularımızın kayıpsız olarak sulama sahalarına 
iletimi ve bitkilerin ihtiyacını karşılayacak nispette 
kullanımı da büyük önem taşımaktadır. Özellikle tarımsal 
sulamada su tasarrufu sağlayan, sulama randımanını 
ve tarımsal verimi arttıran modern sulama sistemlerinin 
devreye sokulmasında 2003 yılından itibaren büyük 
ivme yakalanmıştır. Modern sulama sistemleri 2003 
yılına kadar toplam sulama şebekesinin %6’lık kısmını 
oluştururken bu oran %18’e çıkarılmıştır. İnşaatı devam 
eden projelerde ise %90 oranında modern sistemler 
hayata geçirilmektedir. Planlanan işlerimizde bu oran 
%96 seviyesine ulaşmıştır. 

2011 yılında Teşkilatımız bünyesinde kurulan Atıksu 
Dairemiz ile bu alanda yaptığımız çalışmalar hız 
kazanmıştır. Bu alanda geliştirdiğimiz projelerde, 
“atıksuların kazanılarak yeniden kullanılması” konusundaki 
çalışmalara ağırlık verilmiş ve tüm tesislerde arıtılmış 
atıksuyun sulamada kullanılmasına imkân sağlayacak 
üniteler projelendirilmiştir. 

DSİ Genel Müdürlüğü atıksu alanında çalışmalarının 
yoğunlaştığı Ergene Nehri Havzasının yanında diğer 
havzalarda da yürüttüğü çalışmalarda, atıksuların yeniden 
kullanımını ilke edinen bir yaklaşım izlemektedir.

Uyum başlığı altında yürütülen bu çalışmaların haricinde 
“azaltım”a yönelik faaliyetimiz de hidroelektrik enerji 
üretimidir. Son yıllarda özel sektörün de büyük katkısıyla 
hidroelektrik enerji potansiyelimizin kullanım oranı 
önemli ölçüde artmıştır. Hâlihazırda işletme halindeki 91 
milyar kilovat saatlik kapasite ile %57’lik bir potansiyel 
kullanımına ulaşılmıştır. Bu oran 2003 tarihinde %27 
seviyesinde idi. Hidroelektrik enerji, karbon emisyonuna 
yol açmaması vesilesiyle tüm dünyada destek gören bir 
enerji üretim metodu olmasının yanında ülkemiz adına 
yerli bir kaynak olması vesilesiyle de ulusal ekonomimiz 
açısından büyük fayda sağlamaktadır.

Genel Müdürlüğümüz 2023 yılı hedefleri kapsamında su 
potansiyelimizin tamamından faydalanılması hususunda 
yoğun bir mesai yürütmektedir. Su potansiyelimizin 
tamamından istifade edilmesi, küresel ısınma ve iklim 
değişikliğinin su kaynakları üzerinde oluşturacağı baskının 
ülkemiz adına bertaraf edilmesini temin edecektir.

Ali Rıza DİNİZ
DSİ Genel Müdürü

DSİ KÜRESEL ISINMAYLA MÜCADELEDE 
“UYUM” ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEKTEDİR
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DOSYA

Hazırlayan
Orçun TAŞKIN

1980’lerin sonunda dünya kamuoyunun gündemine giren Küresel 
Isınma ve İklim Değişikliği, tüm dünyada küçük bir buz adacığı üzerinde 
çaresizce bekleyen kutup ayısı görüntüsü ile hafızalara kazındı. Oysa 
küresel ısınma ve iklim değişikliği bize ne kutuplar kadar uzak ne de 
yalnızca akşam haberlerinde izlediğimiz olağandışı buzul erimelerinden 
ibaret… Ve başı dertte olan yalnız o kutup ayısı değil!

Günlük yaşantımızı etkiler boyutta onlarca meteorolojik olay hayatımızın parçası 
olmuş durumda. Kırılan sıcaklık rekorları, sıklığı artan aşırı yağışlar ve kurak periyotlar, 
orman yangınlarındaki çoğalma ve daha birçokları… Peki, küresel ısınma ve iklim 
değişikliğinin sebepleri neler? Aslında küresel ısınma ve iklim değişikliği, dünyamızın 
içinde bulunduğu döngünün getirdiği doğal bir sürecin neticesi olarak karşımıza 
çıkıyor. Bu yönüyle küresel ısınma ve iklim değişikliği bir “döngü”nün ürünü… Ancak 
günümüzde tartışıldığı şekliyle özellikle sanayi devriminden sonra doğal ısınma 
sürecine dâhil olan insan faaliyetleri ise küresel ısınma ve iklim değişikliğinin ortadan 
kaldırabileceğimiz “sorun” boyutuna işaret ediyor.

Milyonlarca Yıllık Döngü
Dünyamız milyonlarca yıldır ısınıyor ve soğuyor, buzul çağları ve sıcak periyotlar 
birbirini kovalıyor. Bu döngü birbiriyle ilişkili birçok faktörün etkisiyle karmaşık bir hal 
alıyor. Dünya iklimini belirleyen en önemli faktör elbette güneş… Dünyanın güneşe 
göre konumu ve ekseninin yörüngesi ile yaptığı açı, sıcak ve soğuk dönemlerin 
belirleyicisi oluyor. Sırp bilim adamı Milutin Milankovitch 1930’lu yıllarda bu durumu 
açıklayan ve kendi ismi ile anılan döngünün, dünya iklimi üzerindeki etkisini ortaya 
koydu. Milankovitch Döngüleri; Yörünge Elipsinin Dışmerkezliği, Dönme Ekseninin 
Eğikliği ve Dönme Ekseninin Yalpası olarak isimlendiriliyor. 

Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinin Jüpiter 
ve Satürn gezegenlerinin çekim kuvvetiyle 
değişmesi neticesinde, dünyanın güneşe olan 
uzaklığı 95 bin yıllık periyot içerisinde değişiyor. 
Aslında mevsimlerin oluşması dünyanın güneşe 
olan mesafesi ile alakalı değil ancak, Jüpiter 
ve Satürn ile dünyanın çekim alanlarının 
etkileşimiyle dünyanın güneşe olan uç uzaklıkları 
arasında güneşlenme oranı açısından %8,6’lık 
bir fark bulunuyor. Bu durum Yörünge Elipsinin 
Dışmerkezliği olarak tanımlanıyor. 

Diğer taraftan hepimizin bildiği gibi dünyanın güneş 
etrafındaki yörüngesi (Ekliptik) ile ekseni arasında bulunan 
23,27 derecelik açı mevsimlerin oluşmasını sağlıyor. İşte bu 
açı sabit değil ve 41 bin yıllık periyotta 22,1 derece ile 24,5 
derece arasında değişiyor. Dönme Ekseninin Eğikliği olarak 
isimlendirilen bu durum, Yörünge Elipsinin Dışmerkezliğinden 
daha etkili bir faktör. Söz konusu açının büyümesi, her iki 
yarım küre için sert iklimleri beraberinde getirirken aksi 
durumda nispeten yumuşak periyotlar hüküm sürüyor.

Küresel Isınma ve 
İklim Değişikliği 

Sera Etkisi ve Küresel Isınma
Yeryüzünde ve atmosferde tutulan 
ısı enerjisi, atmosfer ve okyanus do-
laşımıyla yeryüzünde dağılır ve uzun 
dalgalı yer radyasyonu olarak atmos-
fere geri verilir. Bunun bir bölümü, bu-
lutlarca ve atmosferdeki sera etkisini 
düzenleyen, su buharı (HO), karbon-
dioksit (CO2), metan (CH4) gibi sera 
gazlarınca soğurularak atmosferden 
tekrar geri alınır. Bu sayede yerküre 
yüzeyi ve alt atmosfer ısınır. Yerküre-
nin beklenenden daha fazla ısınmasını 
sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen 
bu sürece doğal “sera etkisi” deniliyor.

Sera gazları
Karbondioksit (CO2)
Metan(CH4)
Nitröz Oksit(N2O)
Hidroflorokarbonlar (HFCs)
Perflorokarbonlar (PFCs)
Kükürt heksaflorür (SF6)

Doğal olarak üretilen bu gazların za-
rarlı bir etkisi yok ve aksine atmosfer-
de normal sınırlardaki mevcudiyetleri 
dünyadan uzaklaşan bir kısım ısının 
tutulmasına ve dünyada hayatın sür-
dürülebilmesine olanak sağlayan at-
mosferik koşulların oluşturulmasına 
katkıda bulunuyor. Ancak bu gazların 
atmosfere salınımlarının yüksek dü-
zeyde olması bu tabakada oransal 
paylarının artmasına ve dolayısı ile gü-
neşten gelen uzun ve kısa dalga inf-
rared ışınlarının daha yüksek düzeyde 
tutulmasına neden oluyor. Buna da 
küresel ısınma deniyor.
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Dönme Ekseninin Yalpası olarak 
isimlendirilen diğer bir döngü ise; 
tıpkı bir topacın kendi etrafındaki 
dönüşünü tamamlamaya yakın sağa 
sola yalpalaması gibi dünya eksenin 
de benzer bir hareket içerisinde 
olduğunu anlatıyor. Bu yalpalama 
neticesinde 25 bin yıllık periyotta 
dünyanın güneşe olan eksen eğikliğinin 
yönü değişim gösteriyor. Kuzey ve 
güney yarım kürelerin mevsimsel 
açıdan yer değiştirmesi olarak da 
değerlendirilebilecek bu durum iklim 
üzerinde büyük etkilere sebep olabiliyor. 

Dünyanın bu hareketleri sonucunda 
zaman zaman soğuk dönemler 

yaşandığı ve bu soğuk dönemler 
içinde 100.000 yıllık periyotlarda 
10.000 yıl süreyle sıcak dönemler 
geçirdiği biliniyor. İçinde bulunduğumuz 
dönem Kuzey Yarım Küre açısından 
değerlendirildiğinde ısınma periyodunun 
yaşandığı 10 bin yıllık süreç içerisinde 
olduğumuz görülüyor. Isınmanın doğal 
olarak gittikçe arttığı bir dönemde 
bulunuyoruz. Zaten ısınmakta olan 
dünyamızı yaşam tarzımızın etkisiyle bir 
de biz ısıtmaya devam edersek karanlık 
bir gelecek kaçınılmaz olabilir.  

birçok Faktör Etkili

Dünyamızın ısı ve ışık kaynağının 
iklim üzerindeki etkisi yalnızca 
dünyamızın yörüngesel hareketlerinden 
kaynaklanmıyor. Güneş aktivitelerinin 
arttığı dönemlerde ortaya çıkan ve 
güneş lekesi olarak adlandırılan güneş 
yüzeyindeki siyah noktaların sayıları ile 
dünyamızın sıcaklığı arasında güçlü bir 
ilişki bulunduğu düşünülüyor. Bu ilişki, 
binlerce yıllık iklim verileri ile güneş 
aktivitelerinin istatistiki karşılaştırılmasına 
dayandırılıyor. Buna göre güneş 
lekelerinin çoğalması dünyanın ısınması 
yönünde bir etkiye sebep olurken aksi 
durumda soğuma meydana geliyor.

Dünyamız, Doğal 
Döngüsünün getirDiği 
bir ısınma sürecinin 
içerisinDe yer alıyor. 
zaten ısınmakta olan 
Dünyamızı yaşam 
tarzımızın etkisiyle bir 
De biz ısıtmaya Devam 
eDersek karanlık bir 
gelecek kaçınılmaz 
olacak. 
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M.Ö. 3000-1600, M.Ö. 100 - M.S. 
300, M.S. 900-1300 ile 1850-2000 
yılları arasında güneş lekelerinin sayısı 
artıyor. Aynı dönemlerde sıcaklıkların 
arttığı buzullarda ise gerileme ve incelme 
olduğu tespit edilmiş. Aksi yönde 
gelişme M.Ö. 1600-200, M.S. 300-800 
ile M.S. 1350-1850 (Küçük Buzul Çagı) 
yılları arasında yaşanıyor. Sözü edilen bu 
dönemlerde sıcaklıklar lekelerin sayısına 
paralel olarak düşüyor, buzullar ise 
ilerliyor ve kalınlaşıyor.

Dünyamızın ikliminin tayininde güneş 
büyük bir rol oynuyor fakat elbette 
tek faktörü teşkil etmiyor. Tektonik 
hareketler ve okyanus akıntıları da 
iklim üzerinde büyük etkilere sahip. 
Hepimizin çok iyi bildiği, dağların kıyıya 
paralel ya da dik uzanmasıyla Akdeniz 

ve Karadeniz gibi birbirinden oldukça 
farklı iklim şartlarının oluşması durumu 
tüm dünyamız için geçerli. Tektonik 
hareketlerle (yerkabuğunda meydana 
gelen hareketler) yer şekillerinin 
değişmesi okyanus ve hava akımlarının 
değişmesine sebep olacağından 
büyük çaplı iklim değişimleri meydana 
gelebiliyor. 

Diğer taraftan aktif volkanların 
patlamaları neticesinde atmosfere 
salınan maddeler de iklimi etkileyebiliyor. 
Volkanik aktiviteler sonucun su buharı, 
küller, SO2, CO2, NH4 gibi gazlar 
küresel iklimi değiştirebilecek ölçüde 
yoğunlaşabiliyor. Ayrıca volkanik kökenli 
tozlar güneş ışınlarının yeryüzüne gelişini 
engelleyeceğinden ısının düşmesine yol 
açabiliyor.

2001-2015 yılları 
arasınDa, kara ve 
okyanus yüzeyi 
üzerinDeki küresel 
ortalama sıcaklığın 
(1880’Den beri) aletsel 
kayDa geçen en sıcak 
15 yılı yer alDı.

güneş aktivitelerinin 
arttığı DönemlerDe 

ortaya çıkan ve 
güneş lekesi olarak 
aDlanDırılan güneş 

yüzeyinDeki siyah 
noktaların sayıları 

ile Dünyamızın 
sıcaklığı arasınDa 

güçlü bir ilişki 
bulunDuğu 

Düşünülüyor.
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İnsan Sahneye çıkıyor
Yaklaşık 4,5 milyar yıllık dünya tarihi 
boyunca çeşitli periyotlarda yaşanan 
doğal bir olay olarak karşımıza çıkan 
sürece sanayi devrimi ile birlikte insan 
etkileri de dâhil oldu. 19. Yüzyılın 
ortalarından itibaren insan faaliyetlerinin 
de iklimi etkilediği yeni bir döneme girildi. 

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde 
iklim değişikliği, “Karşılaştırılabilir bir 
zaman periyodunda gözlenen doğal 
iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan 
ya da dolaylı olarak küresel atmosferin 
bileşimini bozan insan etkinlikleri 
sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” 
biçiminde tanımlanıyor. 

Sanayi devrimiyle birlikte, özellikle fosil 
yakıtların yakılması, ormansızlaşma 
ve sanayi süreçleri gibi çeşitli insan 
etkinlikleri ile atmosfere salınan sera 
gazlarının atmosferdeki birikimlerinde 
hızlı artışlar ortaya çıktı. Buna bağlı 
olarak şehirleşmenin de katkısıyla doğal 
sera etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda, 
yeryüzünde ve atmosferin alt 
bölümlerinde sıcaklık artışları görülmeye 
başlandı.

Atmosferdeki insan kaynaklı sera gazı 
birikimlerinde sanayi devriminden beri 
gözlenen artış halen devam ediyor. CO2, 
CH4 ve N2O birikimleri, yaklaşık 1750 

yılından beri, sırasıyla % 30, % 145 ve % 
15 oranlarında arttı.

CO2 emisyonlarındaki (salımlarındaki) 
insan kaynaklı artışların şimdiki hızıyla 
sürdürülmesi durumunda, sanayi öncesi 
dönemde yaklaşık 280 ppmv (milyon 
başına gaz yoğunluğu), 1994’de 358 
ppmv olan CO2 birikiminin 21. yüzyılın 
sonuna kadar 500 ppmv’ye ulaşacağı 
öngörülüyor. 

Karbondioksit yoğunluğu son 
800 bin yılda eşi görülmemiş 

seviyelere ulaştı
İklim değişikliği dünyamız için en 
büyük çevresel, sosyal ve ekonomik 
tehditlerden birini teşkil ediyor. Önlem 
alınmaması halinde büyük felaketlerin 
yaşanması kaçınılmaz olacak. 
Günümüze kadar gerçekleştirilmiş en 
kapsamlı iklim değişikliği değerlendirmesi 
olarak kabul edilen ve 80 ülkeden 
800 üzerinde bilim insanının katkısıyla 
hazırlanan Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli (IPCC) Beşinci 
Değerlendirme Sentez Raporuna göre, 
karbondioksit konsantrasyonu son 
800 bin yılda eşi görülmemiş seviyelere 
ulaştı. 1983 ve 2012 yılları arası, kuzey 
yarım kürede son bin 400 yılın en sıcak 
30 yıllık dönemi yaşandı. 1880 ve 2012 
yılları arasındaki dönemde kıtalar ve 
deniz yüzeylerinin ısı verileri birlikte 

değerlendirildiğinde, ortalama 0,85 
derecelik bir ısınma artışı oldu.

Emisyonları sınırlandıracak küresel 
eylemde bulunulmaması halinde 
IPCC’ye göre 2100 yılına kadar küresel 
sıcaklıklar 1,8 derece ila 4 dereceye 
kadar daha artabilir. Bu artış, sanayi 
öncesi zamanlardan beri kaydedilen 
sıcaklık artışının 2 °C’yi aşacağı anlamına 
geliyor. 

Yapılan gözlemler neticesinde deniz 
ve kıta buzullarının hem alansal hem 
de hacimsel olarak küçüldüğü ortaya 
çıktı. Yine yapılan gözlemler neticesinde 
okyanus sularının hacminin artmakta 
olduğu ve bunun deniz seviyesinde 
10 ila 25 cm’ye varan artışa yol açtığı 
kaydedildi.

Küresel ısınmanın etkileri, buzulların 
erimesi, deniz seviyesi yükselmesi, iklim 
kuşaklarının kayması gibi değişikliklerle 
sınırlı değil. Küresel ısınmanın sürmesi 
durumunda, aşırı hava olayları (şiddetli 
fırtınalar, kuvvetli yağışlar ve fırtına 
kabarmaları) gibi meteorolojik, bu 
olaylara bağlı olarak oluşan taşkınlar 
ve seller gibi hidrolojik ve uzun süreli 
kuraklık olayları ve çölleşme süreçleri 
gibi klimatolojik kökenli doğal afetlerin 
şiddetinde, sıklığında ve etkinlik alanında 
önemli artışların olabileceği ön görülüyor.
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Türkiye’nin Küresel Isınmaya 

Karşı Teşkilatlanması
Ülkemizde küresel ısınma ve iklim değişik-
liğine yönelik çalışmalar Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülü-
yor. Türkiye’nin iklim değişikliği alanında 
izleyeceği politikaların, alacağı önlemlerin 
ve yapacağı çalışmaların belirlenmesi 
maksadıyla 2001 yılında İklim Değişikliği 
Koordinasyon Kurulu (İDKK) oluşturuldu. 
2013 yılında bu kurul “İklim Değişikliği 
ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu” 
(İDHYKK) adıyla yeniden yapılandırıldı. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyo-
nunda faaliyette bulunan İDHYKK yılda en 
az bir kez toplanarak küresel ısınma ve ik-
lim değişikliğine ilişkin yapılacak çalışma-
ları ve alınacak tedbirleri değerlendiriyor 
ve yönetiyor.

İklim Değişikliği ve Hava 
Yönetimi Koordinasyon Kurulu 

(İDHYKK)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Koordina-
tör), Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, 
Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, Hazine Müsteşar-

lığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Sanayici ve İşadamları Derneği 
(TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında 

oluşturulan çalışma grupları 
1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı Çalışma Grubu
2. İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum Çalışma Grubu
3. Sera Gazı Emisyon Envanteri Çalışma Grubu
4. Finansman Çalışma Grubu
5. Teknoloji Geliştirme ve Transferi Çalışma Grubu
6. Eğitim, Bilinçlendirme ve Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu
7. Hava Yönetimi Çalışma Grubu

SgE Azaltımı çalışma grubu

Elektrik Üretimi Sektöründe SGE
Azaltımı (ETKB) 

Binalar Sektöründe SGE Azaltımı
(ÇSB)

Sanayi Sektöründe SGE Azaltımı
(BTSB)

Ulaştırma Sektöründe SGE Azaltımı
(UHDB)

Atık Sektöründe SGE Azaltımı (ÇŞB)

AKAKDO Sektöründe SGE Azaltımı
(OSİB) 

SGE Projeksiyonları (ÇŞB)

Karbon Piyasaları (ÇŞB)

Karşı Önlemlerin Ekonomik Etkileri
(EB)

Su Kaynakları Yönetimi (OSİB)

Tarım ve Gıda Güvencesi (GTHB)

İnsan Sağlığı (SB)

Ekosistem Hizmetleri Biyolojik Çeşitlilik
ve Ormancılık (OSİB)

Turizm (KTB)

İklim Değişikliği Projeksiyonları ve
Sistematik Gözlem (OSİB)

Karşı Önlemlerin Ekonomik Etkileri (EB)

Ulaştırma Altyapıları (UDHB)

İklim Değişikliğinin Etkileri ve 
Uyum çalışma grubu
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Yenilenebilir Enerji şart
Dünya, Küresel Isınma ve İklim 
Değişikliğinin etkilerini durdurabilmek ve 
onlarla başa çıkabilmek için çözüm yolları 
arıyor. Genel olarak bu çözüm yolları iki 
kalemde ele alınıyor, Uyum (adaptation) 
ve Azaltım (mitigation). “Uyum” küresel 
ısınma ve iklim değişikliğinin neden 
olduğu etkiler ile birlikte yaşama kabiliyeti 
anlamında iken “azaltım” küresel ısınmayı 
belirli bir seviyede tutacak çalışmaları 
kapsıyor. Söz gelimi temiz enerji üretmek 
“azaltmaya”, modern sulama tekniklerinin 
kullanımını yaygınlaştırmak “uyuma” örnek 
gösterilebilir. 

Tüm dünyada insan kaynaklı küresel 
ısınmayı durdurmaya ve zararlarını 
azaltmaya yönelik iklim ve çevre 
dostu politikalar ve önlemler üzerinde 
tartışılıyor. Özellikle fosil yakıtların yerine 
yenilenebilir kaynakların kullanılması 
konusunda uluslararası bir çaba göze 
çarpıyor. Son yıllarda giderek artan 
oranlarda yenilenebilir enerjiye geçiş 
söz konusu. Bu konuda Uluslararası 
Enerji Ajansı’nın (IRENA) 2015 yılına 
ilişkin açıkladığı veriler ise umut 
verici. IRENA’nın paylaştığı verilere 
göre geçtiğimiz yıl yenilenebilir enerji 
kapasitesi %8,3 büyüme kaydetti. Bu 

artışla birlikte dünyadaki yenilenebilir 
enerji kurulu gücü 1,985 gigavat’a ulaştı.

Petrol ve doğal gaz gibi fosil kaynakların 
fiyatlarında yaşanan düşüşlere rağmen 
yenilenebilir enerji kaynaklarına olan 
bu ilgi gelecek için iyimser bir tablo 
ortaya koyuyor. Özellikle teknolojik 
ilerlemenin etkisiyle yenilenebilir enerji 
maliyetlerindeki düşüş, bu kaynakların 
sosyal ve çevresel faydaları konusunda 
artan farkındalık gibi etkenler yenilenebilir 
enerjiye olan ilgiyi arttırıyor. 

güneş Enerjisi Maliyetleri %80 

Oranında Düşüş Kaydetti
Son beş yıllık dönemde ise küresel 
yenilenebilir enerji kapasitesi üçte bir 
oranında arttı. Bu artışın lokomotifi 
ise rüzgar ve güneş enerjisine yapılan 
yatırımlar oldu. 2010 yılından bu yana 
rüzgar kurulu gücü %17, güneş kurulu 
gücü ise %37 artış gösterdi. Aynı 
dönemde rüzgar enerjisi maliyetleri %45 
azalırken güneş enerjisi maliyetindeki 
düşüş %80’lere ulaştı. 

Öte yandan son beş yıllık dönemde 
hidroelektrik enerji kapasitesindeki artış 
%3 seviyesinde gerçekleşti. Hidroelektrik 
kapasitesindeki artışın rüzgar ve güneşe 
kıyasla düşük kalmasının sebebi ise 

hidroelektrik potansiyelin zaten büyük 
oranda devreye alınmış olması. Aynı 
dönemde jeotermal enerji kapasitesi ise 
% 5 oranında artış gösterdi.

Ülkemizde de son yıllarda yenilenebilir 
enerjinin kullanıma alınması yönünde 
büyük bir çaba ve bu çabanın getirdiği 
önemli bir başarı söz konusu. Özellikle 
hidroelektrik, rüzgar ve jeotermalde 
önemli ilerleme kaydedilmiş durumda.  
Ülkemizde 2015 yılında 264 milyar 
kilovat-saat, elektrik üretildi. Bu üretimin 
%37,8’i doğal gazdan, %28,4’ü 
kömürden, %25,8’i hidrolikten, %4,4’ü 
rüzgardan, %1,3’ü jeotermalden ve 
%2,2’si diğer kaynaklardan elde edildi. 
2015 yılında üretilen enerjinin yaklaşık 
%32’si yenilenebilir enerji kaynaklarından 
temin edildi.

Diğer taraftan 2015 yılı sonu itibarı ile 
ülkemizin kurulu gücünün kaynaklara 
göre dağılımına bakıldığında; yüzde 35,4 
hidrolik, yüzde 29 doğal gaz, yüzde 
20,6 kömür, yüzde 6,2 rüzgâr, yüzde 
1 jeotermal ve yüzde 8’inin ise diğer 
kaynaklardan oluştuğu görülüyor. Yani 
ülkemizin kurulu kapasitesinin %42’den 
fazlasını yenilenebilir kaynaklar teşkil 
ediyor.

son beş yıllık 
DönemDe küresel 
yenilenebilir enerji 
kapasitesi üçte bir 
oranınDa arttı. bu 
artışın lokomotifi 
ise rüzgar ve güneş 
enerjisine yapılan 
yatırımlar olDu.
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Karbon Emen Ormanlar Karbon 

Salan Alanlara Dönüşebiliyor
Ormanlar fotosentez süreci vasıtasıyla 
karbondioksiti atmosferden uzaklaştıran 
en önemli yutak alanlar olarak görev 
görüyorlar. Bir ağaç yılda ortalama 
olarak 1 ton karbondioksiti gövde, 
yaprak, dal ve köklerinde depoluyor. 
Bu bakımdan ormanlar küresel ısınma 
ve iklim değişikliği ile mücadelede 
karbondioksitin depolandığı bir hazne 
görevini üstleniyor.

Diğer taraftan ormanların çeşitli yollarla 
tahrip edilmesi depolanan karbonun 
salınmasına neden oluyor. Yutak alan 
olarak görev yapan ormanlar tahrip 
sebebiyle karbon salınımına neden 
olan alanlara dönüşüyor. Dünyada her 
yıl 13 milyon hektar civarında orman 
alanı tahrip ediliyor. FAO’ya (Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) göre 
ormansızlaşma ve orman bozulmasından 
kaynaklanan emisyonların toplam 

emisyonlar içindeki payı 2011 yılında 
%18 seviyesinde gerçekleşti.

Orman yangınları, orman alanlarının 
farklı arazi kullanım şekillerine 
dönüştürülmesi, kaçak kesimler, ölü 
organik maddenin çürümesi, orman 
hastalıkları ve zararlıları sebebiyle 
dünyamızın orman varlığı tehlike 
altında bulunuyor. Özellikle dünyamızın 
akciğerleri olarak değerlendirilen yağmur 
ormanlarının tahrip edilmesi küresel 
ısınmanın etkilerinin daha ağır olarak 
hissedilmesine sebep olabilir. 

Alınması gereken Diğer 
Tedbirler
• Yenilenebilir enerjinin artırılması 

dışında önemli bir diğer konuyu da 
tüm sektörlerde enerji verimliliğinin ve 
tasarrufunun arttırılması oluşturuyor.

• Fosil yakıt yakma teknolojilerinin 
iyileştirilmesi ile birleşik ısı ve güç 
santrallerinin yaygınlaştırılması da 

alınması gereken tedbirler arasında yer 
alıyor.

• Daha az CO2 salan yakıtlara dönüşüm, 
küresel ısınmanın azaltılması 
hususunda önem taşıyor. 

• Kent içinde raylı toplu taşımacılığın, 
şehirlerarası yük ve yolcu 
taşımacılığında ise demiryollarının ve 
denizyollarının önemsenmesini ve 
uygulanmasını içeren tedbirler alınması 
büyük önem taşıyor.

• Ulaştırma ve kent içi trafik sistemlerinin, 
motorlu taşıtların daha az yakıt 
tüketmelerini sağlayabilecek biçimde 
düzenlenmesi gerekiyor.

• Hibrit elektrikli araçların geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılmasına yönelik destek ve 
teşviklerin artması gerekiyor.  

• Karbon yakalama ve depolama gibi 
yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması 
da dünyamızın geleceğine katkı 
sağlayacak.

2010 yılından 
bu yana; rüzgâr 
kurulu gücü %17, 
güneş kurulu gücü 
ise %37 artış 
gösterdi.

Son 5 yıllık 
dönemde küresel 
yenilenebilir 
enerji kapasitesi 
1/3 oranında 
arttı.

Aynı dönemde; 
rüzgâr enerjisi 
maliyeti %45, 
güneş enerjisi 
maliyeti ise %80 
azaldı.
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Yaklaşık 4,5 milyar yıllık dünya tarihi 
boyunca çeşitli periyotlarda yaşanan doğal 

bir olay olarak karşımıza çıkan küresel ısınma 
hadisesine sanayi devrimiyle birlikte insan 
etkileri de dâhil oldu. 19. yüzyılın ortalarından 
itibaren insan faaliyetlerinin de iklimi etkilediği 
yeni bir döneme girildi. Sanayi devrimiyle 
birlikte, özellikle fosil yakıtların yakılması, 
ormansızlaşma ve sanayi süreçleri gibi 
çeşitli insan etkinlikleri ile atmosfere salınan 
sera gazlarının atmosferdeki birikimlerinde 
hızlı artışlar ortaya çıktı. Buna bağlı olarak 
şehirleşmenin de katkısıyla doğal sera etkisinin 
kuvvetlenmesi sonucunda, yeryüzünde ve 
atmosferin alt bölümlerinde sıcaklık artışları 
görülmeye başlandı.

Küresel 
Isınma
ve İnsan

İklim değişikliği 
dünyamız 
için en büyük 
çevresel, sosyal 
ve ekonomik 
tehditlerden birini 
teşkil ediyor.

Önlem 
alınmaması 
halinde büyük 
felaketler 
yaşanacak. 

Hükümetlerarası 
İklim Değişikliği 
Paneli (IPCC)’nin 
açıklamalarına 
göre, iklim 
sistemi kesin 
olarak ısınıyor. 

Son 150 yılda, 
ortalama 
sıcaklık dünyada 
neredeyse 0,8 ºC 
ve Avrupa’da da 
yaklaşık 1 ºC arttı. 

İNFOGRAFİK
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Yapılan gözlemler 
neticesinde 
deniz ve kıta 
buzullarının hem 
alansal hem de 
hacimsel olarak 
küçüldüğü ortaya 
çıktı. 

Atmosferdeki 
insan kaynaklı 
sera gazı 
birikimlerinde 
sanayi 
devriminden 
beri gözlenen 
artış halen 
devam ediyor. 
CO2, CH4 ve 
N2O birikimleri, 
yaklaşık 1750 
yılından beri, 
sırasıyla % 30, 
% 145 ve % 15 
oranlarında arttı.

Küresel ısınmanın 
sürmesi 
durumunda, 
aşırı hava 
olayları (şiddetli 
fırtınalar, kuvvetli 
yağışlar ve fırtına 
kabarmaları) 
gibi meteorolojik 
olayların 
yaşanabileceği ön 
görülüyor.

Tüm bu olumsuz 
gelişmelere rağmen fosil 
yakıtlardan uzaklaşma 
yönündeki küresel 
uzlaşma sonuçlarını 
veriyor. Bu konuda 
Uluslararası Enerji 
Ajansı’nın (IRENA) 2015 
yılına ilişkin açıkladığı 
veriler umut verici. 
IRENA’nın paylaştığı 
verilere göre geçtiğimiz 
yıl yenilenebilir enerji 
kapasitesi %8,3 büyüme 
kaydetti.

CO2 
emisyonlarındaki 
(salımlarındaki) 
insan kaynaklı 
artışların şimdiki 
hızıyla sürdürülmesi 
durumunda, sanayi 
öncesi dönemde 
yaklaşık 280 ppmv 
(milyon başına 
gaz yoğunluğu), 
1994’de 358 
ppmv olan CO2 
birikiminin 21. 
yüzyılın sonuna 
kadar 500 
ppmv’ye ulaşacağı 
öngörülüyor.

2001-2015 yılları 
arasında kara ve 
okyanus yüzeyi 
üzerindeki küresel 
ortalama sıcaklığının 
(1880’den beri) 
aletsel kayda geçen 
en sıcak 15 yılı yer 
aldı.

Emisyonları 
sınırlandıracak küresel 
eylemde bulunulmaması 
halinde, IPCC 2100 
yılına kadar küresel 
sıcaklıkların 1,8 ºC ila 
4,0 ºC kadar daha 
artabileceğini öngörüyor. 

Bu artış, 
sanayi öncesi 
zamanlardan 
beri kaydedilen 
sıcaklık artışının  
2 °C’yi aşacağı 
anlamına 
geliyor. 
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Sanayi Devrimi sonrası hızla gelişen ve değişen ekonomiler ve yaşam tarzı 
insan kaynaklı iklim değişikliği gibi büyük bir sorunu da beraberinde getirdi. 

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir gezegen bırakmak isteyen devletler, 
sivil toplum kuruluşları ve bireyler bu küresel soruna küresel bir işbirliği ile 
çözüm arıyor.

Küresel ISInmA
İşbİrlİğİ
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80’li yıllardan itibaren gözle görülür nitelikte artan sera gazı salımına bağlı iklim 
değişikliğinin etkileri Hükümetleri ve Uluslararası Kuruluşları bu sorunun çözümüne 
yönelik çalışmalar yapmaya ve bu çalışmalar için yasal bir dayanak oluşturmaya 
mecbur kıldı.

Bu zaruretle doğan girişim ve çabalar neticesinde 1990 yılında Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin teşkili için Hükümetlerarası Müzakere 
Komitesi’nin (International Negotation Comittee) oluşturulması karara bağlandı.

INC, Sözleşme’nin taslağını hazırlayarak 9 Mayıs 1992 tarihinde New York’taki 
Birleşmiş Milletler Merkezi’nde kabul etti. Sözleşme 1992’de Rio de Janeiro’daki 
Dünya Zirvesinde imzaya açıldı. Netice olarak Avrupa Topluluğu da dâhil olmak 
üzere 154 ülkenin devlet başkanları ve üst düzey temsilcileri tarafından imzalandı. 
Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihi ise 21 Mart 1994. 

1992’de 154 olan imzalan ülke sayısı, 2002 itibari ile 185’e yükselmişti. Halihazırda 
ise Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne 197, Kyoto Protokolü’ne 
192 ülke taraf.

şekil-1
BMİDÇŞ Ek I, Ek II ve Ek B Ülkeleri

Ek–I Ülkeleri: Bu grupta yer alan ülkeler, sera gazı salımlarını sınırlandırmak, sera 
gazı yutaklarını korumak ve geliştirmek, ayrıca, iklim değişikliğini önlemek için aldıkları 
önlemleri ve izledikleri politikaları bildirmek ve mevcut sera gazı salımlarını ve salımlarla 
ilgili verileri iletmekle yükümlüdürler. Bu grup iki ülke kümesinden oluşmaktadır. Birinci 
grupta 1992 yılı itibarıyla aralarında Türkiye’nin de bulunduğu OECD üyesi olan ülkeler 
ve AB, ikinci grupta ise Pazar Ekonomisine geçiş sürecindeki ülkeler yer almaktadır. 
Ek I’de hâlihazırda toplam 42 ülke ve AB bulunmaktadır. 

Ek–II Ülkeleri: Bu gruptaki ülkeler, birinci grupta üstlendikleri yükümlülüklere ilaveten 
çevreye uyumlu teknolojilerin özellikle gelişme yolundaki taraf ülkelere aktarılması 
veya bu teknolojilere erişimin teşvik edilmesi, kolaylaştırılması ve finanse edilmesi 
hususlarında her türlü adımı atmakla sorumlu kılınmışlardır. Ek II’de halihazırda 23 ülke 
ve AB yer almaktadır. 

Ek Dışı Ülkeler: Bu ülkeler, sera gazı salımlarını azaltmaya, araştırma ve teknoloji 
üzerinde işbirliği yapmaya ve sera gazı yutaklarını korumaya teşvik edilmekte, 
ancak belirli bir yükümlülük altına alınmamaktadırlar. Bu grupta halen 153 ülke 
bulunmaktadır. 

çin tek başına avrupa 
birliği ve abD’ninki 
kaDar karbon salımı 
yapıyor. çin ve abD’nin 
toplam karbon salımı 
ise Dünya karbon 
salımının yüzDe 45’i.

Hazırlayan
Burak YALÇIN
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2013 Yılında Küresel Karbon Projesi raporlarına göre ülkelerin karbon salım miktarları 
ve sıralamaları şu şekildeydi:

1. Çin 9 milyar 977 milyon ton

2. ABD 5 milyar 233 milyon ton

3. AB 3 milyar 487 milyon ton

4. Hindistan 2 milyar 407 milyon ton

5. Rusya 1 milyar 812 milyon ton

6. Japonya 1 milyar 246 milyon ton

7. Almanya 759 milyon ton

8. Güney Kore 616 milyon ton

9. İran 611 milyon ton

10. Suudi Arabistan 519 milyon ton

Türkiye 459 milyon ton

• Buna göre Çin tek başına, Avrupa Birliği ve ABD kadar karbon salımı yapıyor.

• Türkiye, dünya karbon salımının yüzde 1’i kadar karbon salımına sahip.

• Dünya karbon salımının yüzde 45’ini ABD ve Çin yapıyor. 

• Afrika ülkelerinin karbon salımındaki payı ise çok düşük.

“İnsanoğlu doğaya verdiği zararı kendi bertaraf edecek”

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin amacı sözleşmede  
“Atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı 
etkiyi önleyecek bir düzeyde durdurmayı başarmaktır. Böyle bir düzeye, ekosistemin 
iklim değişikliğine doğal bir şekilde uyum sağlamasına, gıda üretiminin zarar 
görmeyeceği ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir şekilde devamına izin verecek bir 
zaman dahilinde ulaşılmalıdır.” şeklinde ifade ediliyor.

Sözleşme özetle, küresel iklim değişikliği ile mücadelede insan faaliyetleri kaynaklı 
sera gazı salımının sınırlandırılması ve mevcut iklim değişikliğine ekosistemin uyum 
sağlanmasını amaçlıyor. Bu kısıtlamalar ve önlemler gerçekleştirilirken gıda üretimi 
ve ekonomik faaliyetlerin sürdülebilir biçimde devam ettirilebilmesinin göz önünde 
bulundurulması gerektiği de not düşülüyor.
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“gelişmişliğe göre sorumluluk”

BMİDÇ Sözleşmesi metnine göre 
büyük ölçüde insan faaliyetlerinden 
yeryüzündeki iklim değişikliğinin ve 
bunun zararlı etkilerinin tüm insanlığın 
ortak kaygısı. Sera gazı salımının ozon 
tabakasına verdiği zarar neticesinde 
dünya yüzeyi ve atmosferde doğal sera 
etkisi yaratıyor.

Sözleşmede tespitlere de yer veriliyor. 
Metinde karbon emisyonunun büyük 
ölçüde gelişmiş ülkelerce yapıldığı tespiti 
dikkat çekiyor.

Sözleşmede öne çıkan maddelerden 
biri de iklim değişikliği konusunda 
ulusların ortak bir sorumluluğa sahip 
olduğu, ancak “ortak fakat farklılaştırılmış 
sorumluluk ilkesi” gereğince sorumluluk 
derecesinin sosyal ve ekonomik 
imkanları baz alınarak değerlendirilmesi 
gerektiği konusu. 

çözüme Yönelik İlk Adımlar

Kyoto Protokolü

Japonya’nın Kyoto kentinde 11 
Aralık 1997 yılında yapılan 3. Taraflar 
Konferansında (COP 3), dünya çapında 
sera gazlarının azaltılması için bağlayıcı 
hedefler içeren Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne ilişkin 
imzalanan Kyoto Protokolü’nde Ek I’de 

yer alan taraflar 2008-2012 yıllarını 
kapsayan birinci taahhüt döneminde Ek  
A’da sıralanan insan faaliyetlerinin neden 
olduğu CO2 eşdeğeri sera gazlarının 
salımları toplamını, 1990 yılı seviyelerinin 
en az % 5 aşağısına indirmek için 
Ek B’de kayıtlı sayısallaştırılmış salım 
sınırlandırma ve azaltım taahhütlerine 
uygun olarak ve hesaplanarak tayin 
edilmiş olan miktarları aşmamasını 
sağlayacakları ve bu tarafların, 2005 
yılına kadar bu protokoldeki taahhütlerini 
gerçekleştirme konusunda kanıtlanabilir 
bir ilerleme kaydetmiş olacakları 
belirtiliyor.

AbD’nin çekilmesiyle zora giren 
protokol, tekrar Rusya ile yürürlüğe 
girdi.

Kyoto Protokolü’ün yürürlüğe girebilmesi 
için, 1990 yılı toplam CO2 salımlarının 
en az yüzde 55’ine denk gelen Ek 
I’deki tarafların protokolü onaylaması 
gerekiyordu. Ancak 2001 yılında ABD, 
Bush yönetiminin ekonomik gelişmeyi 
yavaşlatacağı yönündeki endişesi 
nedeniyle protokolden ayrıldı. Ancak 
18 Kasım 2004 tarihinde Rusya 
Federasyonu’nun onaylamasıyla Kyoto 
Protokolü 16 Şubat 2005 tarihinde fiilen 
yürürlüğe girdi. Türkiye’nin de onayladığı 
Protokole AB de dâhil olmak üzere 192 
ülke taraf.

taraflar iklim 
Değişikliği ile 
mücaDele konusunDa 
ortak fakat 
farklılaştırılmış 
bir sorumluluğa 
sahip. tarafların 
sorumluluğu 
imkânları ve Durumları 
oranınDa olacak.
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birleşmiş milletler 
iklim Değişikliği 
çerçeve sözleşmesi 
insanoğlunun Doğaya 
verDiği zararı, 
yine insanoğlunun 
bertaraf etmesini 
öngörüyor.
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Kyoto’da İkinci Dönem

Kyoto Protokolü’ndeki madde 3.9’da yer 
alan “birinci taahhüt dönemi bitmeden 
en az 7 yıl önce Ek 1 ülkelerinin 2012 
sonrası yükümlülüklerinin görüşülmeye 
başlanması” konusundaki ibare 
nedeniyle 2005 yılında Montreal’de 
gerçekleştirilen toplantıda konu 
tartışılmaya başlandı ve Ek 1 ülkelerinin 
İleri Dönem Yükümlülüklerinin 
Belirlenmesi Geçici Çalışma Grubu 
oluşturuldu. 2012 sonrası taahhüt 
dönemi müzakereleri AWG-KP çalışma 
grubunda sürdürüldü. 2012 yılında 
Doha’da alınan Kyoto Protokolü’ndeki 
değişiklik ile ilgili karar neticesinde de 
1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2020 arası 
dönemi kapsayan ikinci taahhüt dönemi 
başlamış oldu.

Peki, İklim Değişikliği 
Müzakereleri’nde Türkiye’nin 
konumu ve rolü ne?

Türkiye’nin iklim değişikliği müzakereleri 
kapsamındaki konumu aşağıdaki 
biçimde özetlenebilir. 

1. Türkiye Ek I ülkesi. Ancak, 2001 
yılında Marakeş’te gerçekleştirilen 
7. Taraflar Konferansı’nda (COP 7), 
BMİDÇS altında Türkiye’ye ilişkin 
olarak alınan 26/CP.7 numaralı karar 
ile, “sözleşmenin Ek I listesinde 
yer alan diğer taraflardan farklı bir 
konumda olan Türkiye’nin özel 
koşullarının tanınarak, isminin EK 
I’de kalarak EK II’den silinmesi” 
yönünde karar alındı. 

2. Türkiye Kyoto Protokolüne taraf. Ancak 
Ek B dışı bir ülkedir (salım sınırlandırma 
veya azaltım taahhüdü yok).

3. Türkiye OECD üyesi. 

4. Türkiye G20’ye üye.

5. AB üyeliğine ise aday.  Bu özelliklerin 
tümü birlikte düşünüldüğünde 
de Türkiye,  iklim değişikliği 
müzakerelerindeki konumu ile 
dünyada tek ülke olma özelliğine 
sahip.

Türkiye BMİDÇS’nin hem Ek 1 
(tarihsel sorumluk), hem de Ek 2 
(maddi sorumluluk) listesinde yer aldı. 
Türkiye1995 yılında gerçekleştirilen 
COP 1’den 2000 yılında gerçekleştirilen 
COP 6’ya kadar geçen sürede 
OECD üyesi olmakla birlikte gelişmiş 
değil, gelişmekte olan bir ülke olması 

Milyarlarca dolarlık dev pazar: 
Karbon Kredisi

Kyoto Protokülü’nün 17. Maddesi 
ile düzenlenmiş olan Karbon Kredisi 
mekanizması ile Ek I listesinde yer 
alan herhangi bir taraf ülke, Ek B’de 
belirlenmiş olan salım azaltım miktarının 
bir bölümünün ticaretini yapabilir. 
Diğer bir ifadeyle taahhüt edilen salım 
miktarından daha fazla azaltım yapan 
taraf ülke, salımındaki bu ilave azaltımı 
bir başka Ek I ülkesine satabilir. Bu 
durum milyarlarca dolarlık bir karbon 
kredisi pazarının da oluşmasına olanak 
sağlıyor. Yani karbon salımını azaltan 
ülkeler bu işten kârlı çıkıyor.

“gönüllü Karbon Piyasaları”

Devletlerin yanı sıra şirketler de bu 
devasa pazardan faydalanabiliyor ve 
gerekli şartları sağladığında karbon 
kredisi satabiliyor. Gönüllü Karbon 
Piyasaları, bireylerin, kurum ve 
kuruluşların, firmaların, sivil toplum 
örgütlerinin faaliyetleri sonucu 
oluşan sera gazı salımlarının gönüllü 
olarak azaltımını, dengeleyebilmesini 
kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan 
bir pazar. Bu süreç, Kyoto Protokolü 
kapsamında zorunlu olarak uygulanan 
Esneklik Mekanizmalarına benzer bir 
süreçtir. Kamunun bu sürece ulusal 
yükümlülükler kapsamında dâhil 
olmaması, gönüllü karbon piyasalarını 
Kyoto Protokolü kapsamındaki 
zorunlu süreçlerden ayıran en önemli 
farklılıklardan biri.

Daha Az Karbon Salımı İçin Yeşil 
Enerji

Sürekli devam eden doğal süreçlerdeki 
var olan enerji akışından elde 
edilen enerji olarak tanımlayabileceğimiz 
yenilenebilir enerji kaynakları, 
(hidroelektrik enerji, güneş enerjisi, 
rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle 
enerjisi ve hidrojen enerjisi) enerji 
üretirken karbon salımı yapmama özelliği 
ile “yeşil enerji” ünvanına sahip.

Mesela 25 MW’lik bir nehir santrali, 
yıllık ortalama 80 milyon kilovatsaat 
enerji üretmekte ve 47 bin ton karbon 
salımının önüne geçmektedir. Bu değer 
aynı zamanda 9 bin adet aracın trafikten 
çekilmesine eşdeğer. Daha net bir 
ifadeyle Kars ilindeki tüm otomobillerin 
trafikten çekilmesi ile yaklaşık olarak aynı 
karbon salımı değerine denk geliyor.

Devletlerin yanı 
sıra şirketler 
De milyarlarca 
Dolarlık Devasa 
karbon piyasasınDan 
fayDalanabiliyor 
ve gerekli şartları 
sağlaDığınDa karbon 
kreDisi satabiliyor.
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türkiye ek ı ülkesi ve 
ek b Dışı grupta yer 
alıyor. türkiye hem 
g20’ye hem De oecD’ye 
üye, ab üyeliğine 
ise aDay. tüm bu 
özellikler birlikte 
DüşünülDüğüne; 
türkiye iklim 
müzakerelerinDeki 
konumu ile Dünya tek 
olma özelliğine sahip.

nedeniyle BMİDÇS’nin Ek’lerinden 
çıkmak için girişimlerde bulundu 
ancak başarılı olamadı. 2000 yılında 
tutum değişikliği yapılarak Ek II’den 
çıkmamız ve Ek I’de özel statüyle yer 
almamıza ilişkin önerimiz sunuldu. 29 
Ekim-6 Kasım 2001 tarihlerinde Fas’ın 
Marakeş kentinde yapılan 7. Taraflar 
Konferansı’nda (COP 7) Türkiye’nin 
Ek II’den çıkarak özel koşulları tanındı 
ve Ek I ülkesi olarak BMİDÇS’ye taraf 
olma isteği kabul edildi. 24 Mayıs 2004 
tarihinde de Türkiye sözleşmeye resmen 
katılan 189. taraf oldu.

Paris İklim Zirvesi öncesi önemli 
gelişme

AbD, çin: “Karbon Salımlarımızı 
Azaltacağız.”

Dünyanın en büyük sera gazı salımı 
yapan iki ülkesi olan Amerika Birleşik 
Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
11 Kasım 2014’de yapmış olduğu 
ortak açıklama, küresel ısınma ve 
iklim değişikliği konusundaki çabalar 

adına ümit verici bir gelişme olarak 
değerlendirildi.

Zira ABD, 2025’e kadar sera gazı 
salımlarını 2005’e göre yüzde 26 ile 28 
oranında azaltmayı taahhüt ediyordu. 
Daha önceki belirlediği hedef ise salımlarını 
2020’ye dek yüzde 17 azaltmaktı. Çin ise 
salımları 2030 yılından itibaren azaltacağını 
ifade etti ancak herhangi bir oran 
belirtmedi. Bu gelişmeler dünya karbon 
salımın yaklaşık yüzde 45’ini gerçekleştiren 
iki ülkenin taahhüdü olması nedeniyle ayrı 
bir öneme sahip.

“New York İklim Zirvesi’ne 
gelişmekte Olan Ülkeler Damga 
vurdu”

2014 yılında New York’ta gerçekleştirilen 
iklim zirvesinde ise gelişmiş ülkelerin yanı 
sıra, gelişmekte olan ülkelerin karbon 
salımı konusundaki taahhütleri dikkat 
çekiciydi. Endonezya 2020’ye kadar 
yüzde 26, Malezya 2020 yılına kadar 
yüzde 40 oranında azaltmayı taahhüt 
ediyor. Bu oran Uruguay için ise 2030’a 
kadar yüzde 85.



28

DOSYA

30 Kasım - 11 Aralık 2015 tarihleri arasında Paris’te Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Paris İklim Değişikliği Zirvesi gerçekleştirildi. 
Devletler ve kuruluşları küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele için bir araya 
getiren bu zirvenin hiç şüphesiz en önemli resmi neticesi 2020 yılı sonrası yeni iklim 
rejiminin çerçevesini belirleyecek olan “Paris Anlaşması” oldu. Anlaşmanın 46.’sı 
kutlanan Dünya Günü’nde imzalanması ise dikkat çekici.

175 ülkenin imzaladığı, katılımcı sayısı ve karbon salımı yapan ülkelerin anlaşmaya 
katılım oranı göz önüne alındığında küresel bir anlaşma niteliği taşıyor. Özellikle Çin 
ve ABD’nin sera gazı salımı mevzusundaki azaltım taahhütleri umut verici nitelikte. 
Anlaşma ile küresel ölçekte sosyoekonomik durum ve çevresel faktörler doğrudan 
etkilenecek. Anlaşma ile EK’ler sona erdi, “Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” 
ifadesi ise ön planda.

2050 İçin gelişmiş Ülkelere: “0 Emisyon Sağlayın”

Tüm tarafların emisyon azaltımı konusunda yükümlülük almayı kabul ettiği anlaşmada 
gelişmiş ülkelerden; daha yüksek oranda ve mutlak bir azaltım istenirken, gelişmekte 
olan ülkelerden “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk” ilkesi gereği kapasitesi 
nispetince bir azaltım talep ediliyor.

PARİS İKLİM ZİRvESİ:
“KÜRESEL vE UMUT vERİcİ RADİKAL KARARLAR”
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Anlaşmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise 2050 yılı sonrası için gelişmiş 
ülkelerden 0 emisyon sağlayacak konumda olmalarının istenmesi.

gelişmeler Her 5 Yılda bir Değerlendirilecek 

Ülkelerin karbon salımı konusundaki politikaları, hedefleri ve kat ettikleri mesafeler 
şeffaf ve ölçülebilir şekilde her 5 yılda bir periyodik olarak değerlendirilecek.

Yaptırım İçin Yöntem: “Afişe Edilecek.”

Paris Anlaşması’nın en önemli sıkıntısı ise anlaşmanın yaptırımı konusundaki 
eksiklikler. Her ne kadar anlaşma hukuki olarak bağlayıcı olarak aktarılsa da, 
anlaşmanın uygulanması için belirli bir yaptırım mekanizması bulunmuyor. 

Önümüzdeki dönemde ise MRV (izleme, raporlama, doğrulama) mekanizmasının 
güçlendirilmesi öngörülüyor.

Halihazırda en büyük yaptırım, şeffaf işleyen süreçte yükümlülüklerini yerine 
getirmeyen ülkelerin afişe edilmesi.

gelişmekte Olan Taraf Ülkelere Finansman Sağlanacak

Paris Anlaşmasına göre gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelere “düşük-karbonlu ve 
iklime dirençli” kalkınmayı sağlayacak dönüşümü gerçekleştirmesi için gerekli olan iklim 
finansmanı, teknoloji ve kapasite geliştirme desteği sağlamaları gerekiyor. Bu kapsamda 
gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere 2020 yılına kadar 100 Milyar Dolar, 2020 
sonrası için ise  bu rakamın daha üstünde bir iklim finansmanı sağlamaları isteniyor. 

Devletler ve 
kuruluşları 
küresel ısınma ve 
iklim Değişikliği ile 
mücaDele için bir 
araya getiren paris 
iklim zirvesi’nin hiç 
şüphesiz en önemli 
resmi neticesi 2020 
yılı sonrası yeni iklim 
rejiminin çerçevesini 
belirleyecek “paris 
anlaşması” olDu.
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“Hedef 1,5  oc”

İklim değişikliği ve sera gazı salımı ile 
mücadelede önemli kararların alındığı 
zirvede; daha önce küresel ısınmanın 
2 oC olarak belirtilen sınırının 1,5 oC’ ye 
çekilmesi en öne çıkan kararlar arasında 
yer alıyor. Her ne kadar kararın yasal 
bağlayıcılığı olmasa da, karar tarafların 
kararlılığını göstermesi açısından büyük 
önem arz ediyor.

“Marshall Adaları ve Kiribati sular 
altında kalacak.”

Zirvede belirtilen en çarpıcı öngörülerden 
biri ise daha önce  2 oC ile sınırlı tutulan 
ısınma neticesinde denizlerde meydana 
gelecek seviye yükselmeleri ile Kiribati ve 
Marshall Adaları’nın sular altında kalacak 
olması.

“Yağmur Ormanları koruma altında”

Yeni iklim anlaşmasında ülkeler, 
yeryüzünün akciğerleri olarak 
nitelendirilen yağmur ormanlarında 
tarla açılmasına son verilmesi ve ağaç 
kesimlerinin durdurulması üzerinde fikir 
birliğine vardılar.

Paris Anlaşması ve Türkiye

Türkiye Dünya Bankası sınıflandırmasına 
göre üst-orta gelir grubunda gelişmekte 

olan bir ülke. 1990 – 2012 yılları arasında 
GSYH oranını yüzde 230 artırmış, nüfusu 
ise 2012 yılında 1990’a göre yaklaşık 
yüzde 30 artmıştı. Türkiye’nin hem bir 
OECD ülkesi olması, hem de bir Ek I 
ülkesi olması nedeniyle sahip olduğu 
şanssız konumlandırma, Türkiye’nin iklim 
değişikliği ve mücadele sürecine daha 
geç dahil olmasına sebep oldu. Enerji 
talebinin her yıl yüzde 6-7 oranında 
artıyor olması da hesaba katıldığında ise 
sözleşmede Türkiye’nin özel koşullarının 
tanındığına dair bir notun bulunmaması 
ise Türkiye açısından sorun teşkil ediyor.

“Hedefimiz: Olağan Senaryodan 
Yüzde 21 Daha Az Artırım.”

Türkiye, İklim Zirvesi öncesi, iklim 
değişikliği ile mücadele konusunda 
gönüllü olarak sunulan Ulusal Azaltım 
Katkı Beyanı’nı (INDC) BMİDÇS 
Sekreteryası’na sundu. Türkiye 
beyanında sera gazı emisyonunu 2030 
yılı için 929 milyon ton olarak beyan etti. 
Bu değer 1 milyar 175 milyon ton olan 
referans senaryodan 246 milyon ton 
(yüzde 21) daha az bir artırım anlamına 
geliyor. Yani Türkiye öngörülenden yüzde 
21 daha az karbon salımı yapmayı 
vadediyor. 

paris iklim zirvesi’nDe 
belirtilen en çarpıcı 
öngörülerDen biri 
ise Daha önce 2 oc 
ile sınırlı tutulan 
ısınma neticesinDe 
Deniz seviyelerinin 
yükselmesiyle 
kiribati ve marshall 
aDaları’nın sular 
altınDa kalacak 
olması.
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türkiye, ulusal 
azaltım katkı 
beyanı’nDa olağan 
seyir olan referans 
senaryoDan %21 Daha 
az sera gazı salımı 
yapacağını beyan etti.

Hedeflenen  “Yüzde 21 Daha Az Artırım” Türkiye’nin Kendi İmkanlarıyla

Referans senaryodan yüzde 21 daha az artırımı kendi imkanlarıyla, yani Uluslararası 
İklim Finansmanı sağlanmadan gerçekleştireceği; Uluslararası İklim Finansmanı 
sağlandığında ise bu değerin çok da iyi seviyelerde olabileceği de Türkiye’nin 
beyanında yer alan maddeler arasında.

2030’a Kadar güneş Enerjisi 10 gW’a, Rüzgar Enerjisi 16 gW’a

Türkiye’nin Niyet Edilen Ulusal Katkısı’nda (INDC); enerjiden tarıma, endüstriden 
ulaşıma, ormancılıktan kentsel dönüşüme birçok alanda büyük değişikliğin hayata 
geçirilmesi öngörülüyor. 

2030 yılına kadar güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesinin 10 GW’a, rüzgar 
enerjisinden elektrik üretim kapasitesinin ise 16 GW’a yükseltilmesini içeren beyanda, 
bir nükleer santralin de hayata geçirilmesi planlanıyor.

“Hidroelektrik Potansiyelin Tamamını Kullanacağız.” 

Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı’nda dikkat çeken ifadelerden biri de hidroelektrik 
potansiyelin tamamının kullanılması. Zira hidroelektrik enerji yenilenebilir ve temiz 
olması yönüyle ön plana çıkıyor. Karbon salımı yapmaması ise Türkiye’nin karbon 
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Tablo
1972-2015 Yılları Arası Müzakere 
Kronolojisi

Tarih Konu Sonuç - Gelişme

1972
Stockholm-BM “İnsan 
Çevresi” Konferansı

BM Çevre Programı’nın (UNEP) kurulması ve Çevre Fonu’nu 
üzerinde kararlar alındı.

1979
Birinci Dünya İklim
Konferansı

Fosil yakıtlardan ve CO
2
 birikiminden kaynaklanan küresel

iklim değişikliği vurgulandı.

1988
IPCC’nin kurulması 
(Intergovernmenta l  
Climate Change Panel)

BM şemsiyesi altında uluslararası sözleşmelere teknik 
altyapı oluşturuldu.

1990
Birinci IPCC 
Değerlendirme Raporu

İkinci WCC’de de belirtilen, uluslararası bir anlaşma 
içinçağrı yapıldı.

1992
Rio “Çevre ve Kalkınma” 
BM Konferansı

BMİDÇS imzaya açıldı. INC tarafından UNFCCC metni kabul 
edildi ve Biyoçeşitlilik Sözleşmesi imzalandı. (Gündem 21).

1994
BMİDÇS’nin yürürlüğe 
girmesi

BMİDÇ Sözleşmesi Yürürlüğe Girdi.

1995 COP 1, Berlin, Almanya
Bilimsel ve Teknolojik Danışma Yardımcı Organı (SBSTA) ve
Yürütme Yardımcı Organı (SBI) gibi yardımcı kurumlar 
oluşturuldu.

1995
IPCC İkinci 
Değerlendirme Raporu

İklim değişikliğinin insan kaynaklı olduğu açıklandı.

1997
Kyoto Protokolü’nün 
kabul edilmesi (COP
3, Kyoto, Japonya)

2012 yılı  itibarıyla gelişmiş ülkeler sera gazları 
emisyonlarını yüzde 5  düşürme kararı aldı. ABD anlaşmada 
yer almazken, Çin gibi gelişmekte olan ülkeler hedef 
belirlemedi.

2001
IPCC’nin Üçüncü 
Değerlendirme Raporu
(COP 7, Marakeş, Fas)

Kyoto Protokolü’nün uygulanmasını, uyum için yeni 
mekanizmaların ve teknoloji transferinin detaylandırılmasını 
içeren Marakeş Uzlaşı Metni kabul edildi.

2005
Kyoto Protokolü’nün 
yürürlüğe girmesi

Tüm taraflar, uluslararası tek çerçeve metni ile küresel ısınma 
ve iklim değişikliğiyle mücadelede sorumluluk altına girdi.

2007
IPCC Dördüncü 
Değerlendirme Raporu,
(COP 13, Bali)

Müzakerelerin iki  müzakere hattı üzerinden (Sözleşme ve 
Kyoto) yapılmasına karar verildi.

2009
Kopenhag Mutabakatı 
(COP 15, Kopenhag, 
Danimarka)

İki dereceden fazla sıcaklık artmaması konusundaki amaç 
ortaya konuldu, ancak bunun nasıl yapılacağı belirtilmedi. 
Anlaşma taslağı, sonraki toplantılara kaldı.

2010
COP 16, Cancun, 
Meksika

“Yeşil Fon” ile gelişmiş ülkeler tarafından gelişmekte olan 
ülkelere her yıl  100 milyar dolar ayrılması kararı alındı.

2011
COP 17, Durban, Güney 
Afrika

Kyoto Protokolü’nün ikinci yükümlülük dönemi 1 Ocak 2013 
tarihinde başlayacağı kararı alındı. 2015 tarihinde imzalanıp
2020 yılında yürürlüğe girmesi beklenen uluslararası bir 
anlaşma taslağının hazırlanması için Geçici Çalışma Grubu 
oluşturuldu.

2012 COP 18, Doha, Katar
Kyoto Protokolü, 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2020 tarihine 
kadar sekiz yıl  uzatıldı.

2013
IPCC Beşinci 
Değerlendirme Raporu 
(AR5)

Eylül 2013 tarihinde açıklanan raporda, küresel iklim 
değişikliğinin yüzde 95 oranında insan kaynaklı olduğu 
kabul edildi.

2013
COP 19, Varşova, 
Polonya

Paris Zirvesi (COP 21) öncesi müzakerelere devam edileceği 
kararlaştırıldı.

2014 COP 20, Lima, Peru

2015 COP 21, Paris, Fransa
Paris İklim Zirvesi gerçekleştirildi. Zirve Paris Anlaşması ile 
sonuçlandı.
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salımını en aza indirgeme hedefini 
gerçekleştirmesinde büyük avantaj 
sağlıyor.

Devlet – Özel Sektör işbirliği ile 
hidroelektrik potansiyelininin tamamını 
kullanma hedefini gerçekleştirme 
konusunda büyük ilerlemeler kaydeden 
Türkiye halihazırda, hayata geçirdiği 91 
milyar kiloWattsaatlik üretim potansiyeli 
ile teknik olarak değerlendirilebilir 
hidroelektrik potansiyelinin yaklaşık 
yüzde 42,1’ini, teknik ve ekonomik 
olarak değerlendirilebilir hidroelektrik 
potansiyelinin ise yüzde 56,8’ini 
işletmeye almış durumda.

Enerji verimliliği İçin Finansal 
Destek

Enerji ve kaynakların verimli kullanılması 
konusunda da düzenlemeler yapacağını 
beyan eden Türkiye, endüstriyel 
kurumlarda enerji verimliliğini sağlamak 

ve teşvik etmenin yanı sıra, enerji 
verimliği projelerine de  finansal destek 
sağlayacak. Elektrik üretiminde mikro 
üretim, birlikte üretim ve yerinde üretim 
tesis edilecek.

Ulaşım ve Kentsel Dönüşümde 
çevreci Projeler

Ulaşımdan kaynaklı sera gazı salımının 
azaltılmasını ve enerji kaynaklarında 
tasarrufu amaçlayan Türkiye, bu 
amaç doğrultusunda ulaşımda 
ciddi değişiklikler yapmayı planlıyor. 
Karayolu taşımacılığının ulaşımdaki 
payı azaltılırken, deniz ve demiryolu 
taşımacılığının paylarının artırılması; 
yüksek hızlı demiryolu projeleri ve şehir 
içi raylı sistemlerin artırılması; tüneller 
inşa ederek ve eski araçların trafikten 
çekilmesi ile hem karbon salımının 
azaltılması, hem de yakıt tasarrufu 
sağlanması planlanıyor.

2030’a kaDar güneş 
enerjisinDen elektrik 
üretim kapasitesi 
10 gW’a, rüzgar 
enerjisinDen elektrik 
üretim kapasitesi ise 
16 gW’a çıkarılacak. 
1 nükleer santral 
inşa eDilmesinin yanı 
sıra, hiDrolektrik 
potansiyelin tamamı 
işletmeye alınacak.
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DSİ Genel Müdürlüğü, faaliyet alanına giren su depolama kapasitesinin arttırılması, 
tarımsal sulama, hidroelektrik enerji üretimi, atık su arıtımı ve taşkın kontrolü çalışmaları 

vesilesiyle Küresel Isınma ve İklim Değişikliği ile mücadelede hem “uyum” hem de “azaltım” 
çalışmalarına katkı sağlayan önemli bir konumda bulunuyor.

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği kaçınılmaz olarak su kaynakları üzerinde de 
menfi etkilere sebep oluyor. İklim değişikliğinin hidrolojik döngüyü değiştirerek 
su kaynaklarını miktar ve kalite yönünden etkileyeceği ön görülüyor. Sıcaklıkların 
artmasına bağlı olarak su kayıplarının (buharlaşma ve terlemenin) değişmesi, yağış 
deseninde ve kar örtüsünde kaymalar, taşkın ve kuraklık olaylarının sıklığında 
artışlar yaşanması bekleniyor. Bu değişiklikler; başta içme-kullanma suyu temini ve 
tarımsal üretim olmak üzere, enerji ve çevre sektörlerine tesir edecek. Bu sektörlerde 
faaliyetlerini yürütmekte olan DSİ, bu bağlamda çok önemli bir konumda bulunuyor. 

DSİ Genel Müdürlüğü Küresel Isınma ve İklim Değişikliğiyle mücadelede çalışmalarını 
iki kalem altında topluyor. Su arzının artırılması ve su talebinin azaltılmasına yönelik 
tedbirler olarak isimlendirilen bu çalışma kalemleri ile İklim değişikliğinin etkilerinin 
daha az hissedilmesine yönelik uyum faaliyetleri yürütülüyor. Arzın artırılmasına ilişkin 
tedbirler kapsamında depolama kapasitesi artırılmaya çalışılıyor. Bu doğrultuda artan 
su ihtiyaçlarını karşılayacak nispette ve gelecek su ihtiyaçlarını belli oranlarda garanti 
altına alacak baraj ve göletler inşa ediliyor. Atıksu arıtma çalışmalarıyla da arıtılan 
suların tekrar kullanıma sunulması vesilesiyle su arzının arttırılmasına katkı sağlanıyor.

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği ile mücadelede DSİ tarafından yürütülen ikinci 
kalem çalışmaları “Su Talebinin Azaltılması” oluşturuyor. Bu çerçevede suyun 
tüketicisine ulaşması esnasında ortaya çıkan kaybın önlenmesine yönelik faaliyetler 
yürütülüyor. Bu çalışmalarla tarımsal sulamada su kaybının önüne geçen modern 
sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve şehir şebekelerinin eskiliğinden kaynaklanan 
kayıpların önlenmesi amaçlanıyor. Yeraltı suyu rezervinin emniyetli seviyede 
tutulmasına yönelik olarak uygulanan sayaç sistemi de talebin kısıtlanması yönünde 
büyük önem taşıyor. 

baraj ve göletlerle Su Arzı Arttırılıyor
Yarı kurak iklim kuşağında bulunan ülkemizde, küresel ısınma ve iklim değişikliği de 
dikkate alındığında depolama tesislerinin sayısının artırılması büyük önem taşıyor. 
Sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek ve tarımsal sulama yapabilmek için baraj 
ve göletlerin inşa edilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkıyor.   

DSİ tarafından 2003 yılına kadar 532 adet baraj ve gölet inşa edilerek işletmeye alındı. 
2003 yılında uygulamaya konulan yeni yatırım stratejileriyle baraj ve göletlerin sayısı 
hızla yükseldi. Bu stratejilere göre DSİ bütçesinin programdaki bütün projelere eşit 
olarak dağıtılması yerine öncelikli olanlar belirlenerek belirli bir fiziki gelişme sağlamış 
olan tesislere ağırlık verildi. Tamamlandığında milli ekonomiye katkısı nispeten fazla 
olacak baraj ve göletlerin de öncelendiği bu stratejiler neticesinde tesisler kısa sürede 
tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Mücadelede
DSİ’nin Rolü

Havza Master Planları
Su kaynakları, üzerindeki talebin gi-
derek artışının yanında zaman ve 
konuma göre bu kaynağın arzu edi-
len miktar ve kalitede bulunmaması, 
mevcut su kaynaklarının ekonomik, 
çevresel ve sosyal faydalar içinde en 
verimli şekilde kullanımını yani yöne-
timini gerekli kılmaktadır. Bütüncül 
Havza Yönetimi; bir akarsu havzasın-
daki doğal kaynakların sürdürülebilir 
yönetimi ve planlanmasının koordine 
edilmesi olarak tanımlanabilir. AB Su 
Çerçeve Direktifi’ne uyum konusunu 
da içeren Havza Yönetim Planlarının 
oluşturulması çalışmalarına Bakan-
lığımız bünyesinde başlanmıştır. Bu 
çalışmalara teknik altlık oluşturacak 
Havza Master Planlarının hazırlanma-
sı çalışmaları da Kuruluşumuz tarafın-
dan yürütülmektedir. 

Ülkemizdeki 25 su havzasının “Havza 
Master Planı Raporu” hazırlanması 
çalışmalarına 2010 yılı itibariyle baş-
lanılmıştır. Çalışma kapsamında su 
kaynaklarından kullanımların tespiti, 
havzanın arazi varlığı,  sulama potan-
siyeli ile ihtiyacının tespiti, içme-kul-
lanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarının, 
su haklarının tespiti, enerji üretme 
imkanları, taşkın zararlarını önleme-
ye yönelik tesislerin değerlendirilme-
si vb. yapılacaktır. Akarçay Havzası, 
Seyhan Havzası ve Van Havzası Hav-
za Master Planı Raporu nihai haline 
getirildi, İhalesi yapılmış olan 22 hav-
zada ise çalışmalar sürdürülüyor.

Hazırlayan
Orçun TAŞKIN
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Hâlihazırda DSİ Genel Müdürlüğü 
tarafından tamamlanarak hizmete 
alınan 165 milyar metreküp depolama 
kapasitesine sahip 1071 adet baraj ve 
gölet işletmede bulunuyor. Bu baraj 
ve göletler küresel ısınma ve iklim 
değişikliğinin kurak periyotların sıklığını 
arttırması olasılığına karşı emniyet supabı 
görevi görüyorlar. 

Gıda güvenliğinin yanında enerji arz 
güvenliğine de temiz enerji üreterek 
katkıda bulunan baraj ve hidroelektrik 
santraller, küresel ısınmayla mücadelenin 
“azaltım” ayağına da hizmet etmiş 
oluyorlar.  

Son dönemde aralarında Deriner, 
Ermenek, Akköprü, Obruk, Beydağ gibi 
büyük barajların da bulunduğu birçok 
barajı tamamlayan DSİ, önemli barajların 
inşaat çalışmalarına da devam ediyor. 
Bunların arasında tamamlandığında 
depolama kapasitesi bakımından 
Atatürk ve Keban Barajlarının ardından 
3. sırada yer alacak olan Ilısu Barajı 
ve Hidroelektrik Santrali ile ülkemizin 
en yüksek barajı unvanını elde edecek 
Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali 
de bulunuyor. Yine Atatürk Barajı’ndan 
sonra en büyük sulama alanına sahip 
Silvan Barajı’nda ve İstanbul’un uzun 
vadeli içme, kullanma ve sanayi suyu 
ihtiyacını temin edecek Melen Barajı’nda 
da inşaat çalışmaları devam ediyor.

göL-SU 
Su arzının artırılması bakımından önem 
taşıyan diğer bir çalışma da GÖL-SU 
Projesi. Proje kapsamında büyük sulama 
projeleri alanı dışında kalan kesimlerin 
su ihtiyacı inşa edilecek göletlerle 
karşılanıyor. Ana hedefi çiftçilerimizin 
sulama suyu ihtiyacını gidermek olan bu 
göletler, kuraklık zamanlarında önemli 
bir kaynak işlevi görüyor. 2012-2014 
yılları arasında uygulanan GÖL-SU 
Projesi kapsamında 611 milyon m3 su 
depolanarak 1,7 milyon dekar arazinin 
sulanması ve taşkınlardan korunması 
sağlandı. Toplam 3,3 milyar liralık yatırım 
bedeli ile hizmete alınan bu göletler ile 
yıllık 1,7 milyar TL gelir artışı sağlanıyor. 

GÖL-SU Projesi’nde yakalanan başarı 
neticesinde projenin ikinci etabının 
başlatılması gündeme geldi. 2. GÖL-SU 
Projesi ile 2019 yılına kadar 1071 
adet gölet ve sulaması tamamlanarak 
hizmete alınacak.  14 milyar TL yatırım 
bedeli olan bu proje tamamlandığında 
1,7 milyar m3 su depolanacak ve bu 
tesisler ile 2,5 milyon dekar arazi suya 
kavuşacak.

GÖL-SU projeleri depoladıkları suyun 
yanında Küresel Isınma ve İklim 
Değişikliğine uyum konusunda iki önemli 
avantaj daha sağlıyor. Proje kapsamında 
inşa edilen Göletler yeraltısuyu 
potansiyelinin emniyetli rezervde 

Dsi genel müDürlüğü 
tarafınDan 
tamamlanarak hizmete 
alınan 165 milyar 
metreküp Depolama 
kapasitesine sahip 1071 
aDet baraj ve gölet 
işletmeDe bulunuyor. 

I. GÖl-sU Projesi

2012-2014 yılları arasında GÖL-SU 
Projesi kapsamında 611 milyon m3 su 

depolandı

611

1,7 MİlYON

1,7 MİlYAr

3,3 MİlYAr

1,7 milyon dekar arazi sulanarak 
taşkınlardan korundu

Göletlerle yıllık 1,7 milyar TL gelir artışı 
sağlanıyor

Araziler, toplam 3,3 milyar liralık yatırım 
bedeliyle hizmete alındı
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tutulmasına vesile oluyor. Diğer taraftan yeraltısuyundan yapılan pompajlı sulamaların 
cazibeli sulamaya dönüştürülmesi neticesinde enerji tasarrufu sağlanıyor. Bilindiği 
gibi pompajlı sulama büyük enerji sarfiyatına sebep oluyor ve ihtiyaç duyulan enerji 
büyük oranda fosil yakıtlardan karşılanıyor. Göletlerin devreye alınmasıyla birlikte bu 
yakıt tüketimi sona eriyor. Dolayısıyla GÖL-SU Projesi karbon salınımının azaltılmasına 
da vesile oluyor. Bunun yanında proje dahilindeki bütün sulamalar modern sulama 
sistemleri ile yapıldığından minimum su tüketimi ile maksimum verim elde ediliyor. 

Proje çerçevesinde inşa edilen göletlerin ihtiyaç duyulduğunda orman yangınlarının 
söndürülmesi gayesiyle de kullanılabilecek olması “yutak alan” olarak isimlendirilen 
ormanların korunması noktasında küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye önemli bir 
katkı olarak değerlendiriliyor. 

Atıksular Arıtılarak Tarımda Kullanılacak
DSİ Genel Müdürlüğü, 02.11.2011 tarih ve 662 sayılı KHK ile Atıksu Dairesi 
Başkanlığını kurarak bu sektördeki çalışmalarına hız verdi. DSİ, ilk planda çalışmalarını 
Ergene Nehri Havzası’nda yoğunlaştırdı. Yoğun sanayi ve evsel atık deşarjı sebebiyle 
kirlenen Ergene Nehri’nin eski günlerine kavuşturulması maksadıyla Edirne 
Uzunköprü, Kırklareli Merkez, Vize, Babaeski ve Pınarhisar ile Tekirdağ Malkara ve 
Hayrabolu ilçelerinde Atıksu arıtma tesisleri inşa edilerek işletmeye alındı. Ayrıca 
Edirne Uzunköprü, Kırklareli Merkez ilçelerinde 2 adet kolektör de tamamlanarak 
işletmeye allındı. Ergene Nehri Havzası’nda 5 adet atıksu arıtma tesisinin inşaat 
çalışmaları devam ediyor.

Ergene Nehri Havzası dışında Trabzon Atasu Barajı Atıksu Tesisleri tamamlanarak 
hizmete alındı. Diğer taraftan Çankırı Güldürcek Barajı Havzası Atıksu Toplama ve 
Arıtma Tesisinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Çorum, Ankara, Niğde, Yozgat, 
Bilecik, Afyonkarahisar ve Artvin illerimizde de proje çalışmaları devam ediyor.

Söz konusu projelerde, “atıksuların kazanılarak yeniden kullanılması” konusundaki 
çalışmalara ağırlık verilerek tüm tesislerde arıtılmış atıksuyun sulamada kullanılmasına 
imkan sağlayacak üniteler projelendiriliyor. 

DSİ Genel Müdürlüğü sadece Ergene Nehri Havzasında değil diğer havzalarda da 
yürüttüğü çalışmalarda, atıksuların yeniden kullanımını ilke edinen bir yaklaşım izliyor.

DSİ’den Su Talebine Kelepçe
Dünyada suyun en çok tüketildiği sektörü tarım sektörü teşkil ediyor.  Dolayısıyla bu 
sektörde yapılacak su tasarrufu büyük önem taşıyor.  Ülkemizde de yıllık tüketilen 

Dsi “atıksuların 
kazanılarak yeniDen 
kullanılması” 
konusunDaki 
çalışmalarına 
ağırlık vererek tüm 
tesislerDe arıtılmış 
atıksuyun sulamaDa 
kullanılmasına imkan 
sağlayacak üniteler 
projelenDiriyor.

II. GÖl-sU Projesi

2019 yılına kadar 1071 adet gölet ve 
sulaması tamamlanacak

1071

14 MİlYAr

2,5 MİlYON

1,7 MİlYAr

Projenin yatırım bedeli 14 milyar TL

Tesisler sayesinde 2,5 milyon dekar arazi 
suya kavuşacak.

Tamamlandığında 1,7 milyar m3 su 
depolanacak 

Edirne Uzunköprü Atıksu arıtma 
Tesisi. DSİ Genel Müdürlüğü 
yürüttüğü çalışmalarda, 
atıksuların yeniden kullanımını 
ilke edinen bir yaklaşım izliyor. 
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suyun yüzde 70’inden fazlası sulama maksatlı kullanılıyor. Yıllık tüketilen 44 milyar 
metreküp suyun 32 milyar metreküpü sulama sektöründe, 7 milyar metreküpü içme 
suyu sektöründe, 5 milyar metreküpü ise sanayide harcanıyor.  Tarımda tüketilen su, 
toplam tüketilen su miktarının %73’üne karşılık geliyor. Tarımsal sulama amaçlı bu su 
tüketiminin,  2023 yılına kadar %64’e düşürülmesi hedefleniyor.  Bu açıdan modern 
sulama sistemlerine büyük önem veriliyor. Günümüz koşullarında suyun etkin biçimde 
kullanılması ve korunmasında, iletim, dağıtım ve araziye uygulama aşamalarında 
çağdaş teknolojilerin kullanılması gerekiyor. DSİ, özellikle son yıllarda, topoğrafik ve 
hidrolojik koşulları uygun olan yerlerde sulama suyu tasarrufu sağlamak ve birim 
sudan daha fazla faydalanabilmek için borulu sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasını 
temel politika olarak kabul ediyor.

En modern sulama metodu olan yüksek basınçlı kapalı sulama sistemleri ile su daha 
verimli kullanılıyor. Klasik sulama sistemlerinde, (tava veya karık sulamasında) verim 
yüzde 60’lar civarında oluyor. Buna şebekedeki sızma, buharlaşma, işletme kayıpları 
da ilave edildiğinde verim yüzde 50’lere kadar düşüyor. Devreye alınan modern kapalı 
sistem yağmurlama ve damla sulama metotları ile verim yüzde 60, 80, 90’a ulaşıyor. 
Bu verim artışı yüzde 20 ile 30’luk bir su tasarrufuna imkân veriyor.

Klasik Sulama Sistemleri Terk Ediliyor
DSİ’ce geliştirilen sulama sistemlerinin mevcut yapısına bakıldığında %39 klasik 
sistem, %43 kanalet, %18 borulu kapalı sistem uygulandığını görülüyor. Bu oranın 
tüm sulama projelerinde, etkin bir sulama yönetiminin ve önemli miktarlarda 
su tasarrufunun sağlanması maksadıyla yeni yapılacak projeler ve eski sulama 
sistemlerinin rehabilitasyonu ile % 45-50 seviyelerine ulaşması öngörülüyor. Bu 
politika kapsamında ülkemizde borulu sulama sisteminin kullanıldığı alanlar 2009 
yılında 278 bin hektar iken 2015 yılında yaklaşık 400 bin hektarın üzerine çıktı. Yeni 
yapılan sulama projelerinde borulu su dağıtım şebekesi yoğun bir şekilde kullanılıyor. 
Yatırım programında olan sulama projeleri tekrar gözden geçirilerek, mümkün olan 
açık sulama sistemleri, kapalı sulama şebekelerine dönüştürülüyor.

Bu sistemlere geçmek için çiftçiler teşvik edilerek gereken kolaylıklar sağlanıyor. 
Yapılan düzenlemeler ile yenileme projesinin maliyetinin tamamına yakını karşılanıyor 
ve sulama kuruluşları ve çiftçiler destekleniyor.

ülkemizDe tarımDa 
tüketilen su, toplam 
tüketilen su miktarının 
%73’üne karşılık 
geliyor. tarımsal 
sulama amaçlı bu 
su tüketiminin,  
2023 yılına kaDar 
%64’e Düşürülmesi 
heDefleniyor.

sektöre Göre
su Kullanımı

Yıllık tüketilen 44 milyar m3 suyun; 
44 MİlYAr

32 MİlYAr

5 MİlYAr

7 MİlYAr

32 milyar m3’ü sulama sektöründe

5 milyar m3’ü ise sanayide harcanıyor

7 milyar m3’ü içme suyu sektöründe
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Şebeke Tipleri 2003 Yılı 
Öncesi

Mevcut 
Durum

İnşa 
Halinde

2019’a Yılına Kadar 
Planlanan Şebekeler

Klasik Sistem %46 % 39 % 7 % 3,52

Kanaletli Sistem %48 % 43 % 4 % 0,07

Kapalı Sistem %6 % 18 % 89 % 96,41

Sulama Yöntemine göre Sulama Randımanı

	Yağmurlama sulama yöntemi uygulandığında sulama randımanında yüzey 
sulamaya göre % 38’e,

	Damla sulama yöntemi uygulandığında sulama randımanında yüzey sulamaya 
göre % 48’e varan artış görülüyor.

Sulama Yöntemine göre Ortalama Su Tüketimleri

	Cazibeli sulamada 10 000 m3/ha
	Yağmurlama sulamada 6 500 m3/ha
	Damla sulamada 4 000 m3/ha

Yapılan hesaplamalara göre kapalı sistemlere geçişle birlikte damla ve yağmurlama 
sulama yöntemlerinin uygulanması halinde tasarruf edilen ortalama yılda 10 milyar 
m³ suyun sulamada kullanılması halinde (5 500 m³/ha) 1 800 000 hektar ilave alanın 
sulanabileceği biliniyor.

Sayaçlarla Su Talebi Kontrol Edilecek

Gerek küresel ısınma, gerekse yağışların azlığı ve yüzey sularının yetersizliği sebebiyle 
kontrolsüz artan yeraltı suyu talebinin önüne geçmek, kullanılan yeraltı su miktarını 
makul seviyelerde tutmak maksadıyla DSİ tedbirler alıyor. 

Ülkemizde 18 milyar metreküplük yeraltı suyu işletme rezervinin % 69’luk kısmı 
tarımsal sulamada kullanılıyor. İşletmedeki 15 bin 892 adet sondaj kuyusu ile toplam  
6 milyon 784 bin dekar alan yeraltı suyuyla sulanıyor. Bu alan; DSİ tarafından 
sulamaya açılan toplam alanların  %18’ine tekabül ediyor.

167 sayılı yeraltısuları 
hakkınDa kanunDa 
yapılan bir 
Düzenlemeyle ilk 
aşamaDa konya ve 
ergene havzalarınDaki 
tüm kuyulara ölçüm 
sistemi kurulması 
zorunluluğu getirilDi. 

ülkemizDe borulu 
sulama sisteminin 
kullanılDığı alanlar 
2009 yılınDa 278 bin 
hektar iken 2015 
yılınDa yaklaşık 400 bin 
hektarın üzerine çıktı.

Damla sulama yöntemi uygulandığında sulama randımanında yüzey 
sulamaya göre % 48’e varan artış görülüyor.
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Bu durum sürdürülebilir bir yeraltı 
suyu yönetimi için rezerv-çekim 
ilişkisinin modern sulama sistemleri ile 
desteklenerek kontrol altında tutulmasını 
zorunlu hale getirdi. Kuyulardan 
çekilen veya çekilecek yeraltı suyunun 
ölçülmesi ve buna yönelik “ölçüm 
sistemlerinin” tespit ve tesis edilmesi 
gerekliliği ortaya çıktı. Bu amaçla 167 
sayılı yeraltısuları hakkında kanunda 
yapılan bir düzenlemeyle ilk aşamada 
Konya ve Ergene havzalarındaki tüm 
kuyulara ölçüm sistemi kurulması 
zorunluluğu getirildi. Yine aynı kanunda 
yapılan bir düzenlemeyle ülke genelinde 
sanayi amaçlı tüm kuyulara ölçüm 
sistemi kurulması zorunluluğu getirildi. 
Su talebinin kontrolü bakımından son 
derece önemli olan bu uygulama en çok 
çiftçilerin menfaatine olacak çünkü ileri 
ki yıllarda aşırı çekimden kaynaklanan 
sorunlar ortadan kaldırılarak çiftçilerin 
kontrollü olarak yer altı suyu kullanımına 
devam etmeleri sağlanmış olacak.

Konya Kapalı Havzasının büyük bir 
kısmı, yeraltı suyu çekimlerinin emniyetli 
rezervi aşması nedeniyle tahsislere 
kapatıldı. Konya Kapalı Havzasında 
suyun yönetilmesi konusunda 
sürdürülebilir bir yaklaşımın en kısa 
sürede hayata geçirilmesi maksadıyla 
ilgili kurum, kuruluş, üniversite ve sivil 
toplum örgütlerinin de dahil edildiği 
Konya Kapalı Havzası Yeraltı Suyu 
Eylem Planı hazırlandı. Havzadaki 
su kullanımına ilişkin entegre bir su 
yönetimi yaklaşımı geliştirilmesi, teşvik 
politikasının değiştirilerek modern 

arazi 
toplulaştırmasıyla 
tarımsal verimin 
yükselmesi ve 
üretim girDilerinDen 
özellikle yakıttan 
sağlanan tasarruf, 
iklim Değişikliği ile 
mücaDeleDe önemli bir 
yer tutuyor.

tarım prensibinin benimsenmesi ve bu 
hususların Kurumların ortak çalışması ile 
gerçekleştirilmesini hedefleyen “Konya 
Kapalı Havzası Yeraltı Suyu Yönetimi 
Eylem Planı (2015-2018)” DSİ tarafından 
hazırlandı. 

Arazi Toplulaştırma ile gelen İki 

Yönlü Fayda

Arazi toplulaştırması; çeşitli sebeplerle 
ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri 
yapmaya imkân vermeyecek biçimde 
parçalanmış, şekilleri bozulmuş ve 
dağınık halde bulunan parsellerin, 
modern tarım işletmeciliğinin esasları 
doğrultusunda en uygun biçimde 
birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden 
düzenlenmesi olarak tanımlanabilir.

Mevcut tarım arazilerinin artan nüfusun 
beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve 
gıda güvenliğinin temini bakımından arazi 
toplulaştırması, gerek verimin arttırılması 
gerek üretim girdilerinin tasarrufuna 
imkân sağlaması yönleriyle büyük önem 
taşıyor.

Arazi toplulaştırmasıyla tarımsal verimin 
yükselmesi ve üretim girdilerinden 
özellikle yakıttan sağlanan tasarruf, iklim 
değişikliği ile mücadelede önemli bir 
yer tutuyor. Toplulaştırma ile tarımsal 
verimin yükselmesi Küresel Isınma ve 
İklim Değişikliği ile mücadelenin “uyum” 
ayağına hizmet ederken, yakıt tasarrufu 
ile atmosfere salınacak karbon miktarı 
düşürülerek “azaltım” ayağına destek 
sağlanmış olunuyor.  

Türkiye’deki 
Mevcut Hes’ler

Ülkemizde 557 adet HES bulunuyor
557

25BİN 800MW

90 MİlYAr

%57
Bu tesislerin kurulu gücü yaklaşık 25 bin 

800 MW

HES’lerle yıllık 90 milyar kilovat-saat enerji 
üretilebilir

Bu kapasite hidroelektrik potansiyelimizin 
%57’sine denk geliyor
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DSİ Genel Müdürlüğü, 5403 Sayılı 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanım 
Kanununun 17’nci maddesinde 
değişiklik içeren 5578 sayılı Kanun   
(Özel Arazi Toplulaştırması) ve bu 
Kanuna göre hazırlanan “Tarım 
Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve 
Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün” 
2009 yılında yayınlanması ile kendi 
sulama alanlarında arazi toplulaştırması 
çalışmalarına başladı.

DSİ tarafından 2010 yılından bu yana 
70 bin hektar arazinin toplulaştırma 
çalışmaları tamamlandı. 207 bin hektarı 
aşkın tarım alanında ise çalışmalar 
devam ediyor. Diğer taraftan yaklaşık 
130 bin hektar arazi için sulama ve 
toplulaştırmanın birlikte yürütüleceği 
projelerin ihale hazırlıkları sürdürülüyor.

Taşkınlar Kontrol Altında

Küresel ısınma ve iklim değişikliği 
yağış rejimini de etkileyerek kurak 
ve ıslak periyotların sıklığını ve 
şiddetini değiştiriyor. Örneğin mevsim 
normallerine göre 3 aylık zaman 
diliminde düşmesi beklenen yağış miktarı 
bir günde düşebiliyor.  Bu da büyük 
taşkınların meydana gelmesine sebep 
oluyor. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
bu tür taşkınların yaratacağı can ve 
mal kayıplarının önüne geçmek için 
çalışmalarını yapısal önlemler içeren 
projeli çalışmalar ve yapısal önlemler 
içermeyen çalışmalar olarak ikiye ayırıyor. 

Yapısal önlemler kapsamında günümüz 
itibarıyla DSİ tarafından yerleşim yerlerini, 
tarım arazilerini taşkınlardan korumaya 
yönelik olarak 7022 adet taşkından 
koruma tesisi ile 68 adet taşkından 
koruma amaçlı baraj inşa edildi. 7090 
adet tesis ile toplam olarak 1 milyon 804 
bin hektar alanın taşkınlardan korunması 
sağlandı.

DSİ Genel Müdürlüğü yapısal önlemler 
içermeyen çalışmalar kapsamında ise 
taşkın öncesi, taşkın esnası ve taşkın 
sonrasında  ilgili birimler tarafından 
alınacak tedbirler ile uygulamaları içeren 
Taşkın Eylem Planını (2014-2018) 
hazırladı. Eylem Planı; taşkın öncesinde 
zararları önlemek-azaltmak için alınacak 
tedbirleri, taşkın meydana geldiği esnada 
yapılacak müdahaleleri ve taşkından 
sonra yapılması gereken iyileştirme 
faaliyetlerini kapsıyor. Eylem Planı ile 
ilgili birimlerin zamanında ve etkin bir 
şekilde belirlenen yöntem ve kurallar 
çerçevesinde çalışması mümkün oluyor.

taşkınla mücaDeleDe 
“yapısal önlemler” 
kapsamınDa 
günümüz itibarıyla 
Dsi tarafınDan 
yerleşim yerlerini, 
tarım arazilerini 
taşkınlarDan 
korumaya yönelik 
olarak 7022 aDet 
taşkınDan koruma 
tesisi ile 68 aDet 
taşkınDan koruma 
amaçlı baraj inşa 
eDilDi.
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Diğer taraftan DSİ, Kızılırmak Havzasında hidrolojik ve hidrolik taşkın tahmin 
sistemi kurulması ve sayısal fiziksel-temelli atmosfer tahmin modeli ile fiziksel-
temelli su havzası hidroloji modeli oluşturulması amacıyla 2013 yılında başlatılan 
“Kızılırmak Havzası Hidrolik ve Hidrolojik Taşkın Modellemesi Projesi”ni  Nisan ayında 
tamamlandı. Bu çalışmanın diğer havzalarda da yapılması planlanıyor.

Hidroelektrik Enerji Üretimi
DSİ Genel Müdürlüğü küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelede uyuma yönelik 
çalışmalarının yanında zarar azaltmaya yönelik olarak da hidroelektrik enerji üretimi 
faaliyetlerini yürütüyor. Ülkemizde kurulu güç bakımından en büyük 25 adet HES’in 21 
adedi DSİ tarafından inşa edildi.

Bilindiği gibi hidroelektrik, yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağı. Fosil yakıtlar 
gibi Karbon salınımına sebep olmayan HES’ler küresel ısınmanın etkilerini azaltma 
konusunda önemli bir yere sahip. Yakıt gideri olmayan ve işletme maliyeti düşük olan 
HES’lerin enerji verimi de yüksek. 

Bugün ülkemizde Devlet ve özel sektör tarafından işletmeye alınmış 557 adet HES 
bulunuyor. Bu tesislerin kurulu gücü yaklaşık 25 bin 800 MW’ye ulaştı. Hidroelektrik 
potansiyelimizin %57’sine denk gelen bu kapasite ile yıllık 90 milyar kilovat-saat enerji 
üretmek mümkün. 2003 yılında yürürlüğe konulan Su Kullanım Hakkı Anlaşması 
Yönetmeliği ile özel sektöre, kamu tarafından geliştirilmiş ve yapımı planlanan birçok 
HES projesini hayata geçirme ve bizzat HES projesi geliştirme imkânı tanındı. 
Yönetmelik kapsamında bugüne kadar 11 bin 100 MW kurulu güce sahip 416 adet 
HES projesi tamamlandı. Bu projelerin yıllık üretim kapasitesi 38 milyar kWh.

Hâlihazırda toplam kurulu gücü yaklaşık 6 bin 200 MW ve yıllık üretim kapasitesi 19 
milyar kilovat-saat olan 100’ün üzerinde HES projesi inşa aşamasında bulunuyor.

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü kutlayacağımız 2023 yılına kadar 216 
milyar kilovat-saat olarak hesaplanan teknik hidroelektrik potansiyelimizin çevresel, 
teknik, ekonomik ve sosyal olarak yapılabilir kısmının tamamının özel sektör iş birliğiyle 
ülke ekonomisine kazandırılması hedefleniyor.

Pompajlı Sulamaya gES Dopingi
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün “azaltım”a yönelik katkısı hidrolektrik enerji 
üretimi ile sınırlı değil. Pompajlı sulamada ihtiyaç duyulan enerjinin güneş enerji 
sistemlerinden (GES) karşılanmasına yönelik çalışmalara başlayan DSİ, karbon 
salınımına sebep olan yakıtların kullanımının önüne geçiyor. 

Sulama projeleri suyun, sulanacak araziye iletimine göre temel olarak ikiye ayrılıyor. 
Su kotunun sulanacak araziden yüksek olduğu yerlerde suyun, potansiyel enerjisi ile 
sulama kanalları veya borular aracılığıyla iletildiği sisteme cazibe ile sulama deniyor. 
Sulanacak arazinin su kaynağına göre daha üst kotlarda olması durumunda ise 
suyun daha üst kotlardaki araziye iletilebilmesi için enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Su daha 
yüksekte bulunan sulama sahasına pompa sistemleri kullanılarak iletiliyor. Bu sulama 
şekline ise pompaj sulaması adı veriliyor. Pompa istasyonları sayesinde cazibe ile 
sulanması mümkün olmayan yukarı kotlardaki araziler de suya kavuşturuluyor. Ancak 
pompaj sulaması yüksek enerji sarfiyatına sebep oluyor ve bu enerji büyük oranda 
fosil yakıtlardan temin ediliyor.

cumhuriyetimizin 100. 
kuruluş yılDönümünü 
kutlayacağımız 2023 
yılına kaDar 216 
milyar kWh olarak 
hesaplanan teknik 
hiDroelektrik 
potansiyelimizin 
çevresel, teknik, 
ekonomik ve 
sosyal olarak 
yapılabilir kısmının 
tamamının özel 
sektör iş birliğiyle 
ülke ekonomisine 
kazanDırılması 
heDefleniyor. 

1 kilowatt/saat elektrik üretebilmek için;

Kömür kullanıldığında : 0,955 kg

Petrol kullanıldığında : 0,893 kg

Doğal gaz kullanıldığında : 0,599 kg

Karbondioksit tabiata salınmaktadır.
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Günümüzde DSİ tarafından işletmeye 
açılan yerüstü sulamalarının %14’ü 
pompajla sulanıyor.  

Anadolu’da, yapılan tarıma bağlı olarak 
değişmekle birlikte pompajlı sulamalarda 
kullanılan enerjinin % 84‘ü mazot, 
benzin, kömür gibi fosil yakıtlardan 
%16‘sı ise elektrik enerjisi yoluyla 
karşılanıyor. 

Güneş panelleri ile elektrik üreterek 
tarımsal sulama yapılması çok sayıda 
avantajı beraberinde getiriyor. Fotovoltaik 
teknolojinin; özellikle yüzeyden nehir, göl, 
kanal, vb. kaynaklardan yapılan pompaj 
sistemleri oldukça ekonomik çözümler 
sunmasının yanında temiz enerji 
kullanımından dolayı küresel ısınmaya 
sebep olmuyor.

DSİ’den Türkiye’nin En büyük 

gES Projesi
DSİ tarafından Adıyaman’da kurulan 
GES, devlet tarafından hayata geçirilen 
en büyük güneş enerji sistemi olarak 
kayıtlara geçti. Proje ile sulamada 
kullanılan enerji maliyetlerinin yarı yarıya 
düşmesi bekleniyor.

Adıyaman’da DSİ 20. Bölge Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilen proje 9 milyon 
lira yatırım bedeli ile devreye alındı. 
GES Projesinin ürettiği enerji ile Samsat 

Ovası’nda 28 bin dekar arazi sulanacak.

Adıyaman merkez Doyran köyü 
sınırlarındaki GES projesi 38 bin 
metrekarelik alanda kuruldu. 8 bin 800 
adet güneş enerji panelinden oluşan 
GES 2 MW kurulu güce sahip. Santral ile 
yıllık 3 milyon 500 bin kilovat saat enerji 
üretilmesi hedefleniyor.

Diğer taraftan DSİ Isparta Bölge 
Müdürlüğü de, hizmet binasının enerji 
ihtiyacını GES ile temin ediyor. Çatı 
ve Cephe Uygulamalı Güneş Elektrik 
Santralı Bölge Müdürlüğü tarafından 
hayata geçirildi. Kurulan GES ile aylık 
22 bin 500 kilovat saat elektrik enerjisi 
üretimi ile 6 bin 750 TL gelir elde 
edilmesi bekleniyor. GES sayesinde 
elektrik ihtiyacının %40’ı karşılanmış 
olacak.

DSİ Isparta Bölge Müdürlüğü, fizibilite 
raporu ve projesi yapılan Gelendost 
ve Senirkent sulama birliklerince 
işletilen pompa istasyonları için de 
1‘er MW gücünde GES fizibilite raporu 
hazırlayarak projelendirdi.

Pompajlı sulamalarda enerji ihtiyacının 
GES’lerden karşılanmasına yönelik 
olarak DSİ’nin yurt sathına yayılmış 
olan diğer bölge müdürlüklerinde de 
çalışmalar yapılacağı belirtiliyor. 

küresel iklim Değişimi 
ile mücaDele De 
ağırlıklı olarak 
“uyum” başlığı altınDa 
çalışmalar yürüten 
Dsi, hiDroelektrik 
enerjinin yanınDa 
ges’ler ile De 
karbon emisyonunun 
“azaltım”ına katkı 
sağlıyor.

Adıyaman Ges

GES projesi 38 bin metrekarelik alanda 
kuruldu. 

38 BİN

8 BİN 800

3MİlYON 500BİN

2 MW
8 bin 800 adet güneş enerji panelinden 

oluşuyor

Santral ile yıllık 3 milyon 500 bin kilovat 
saat enerji üretilecek

GES 2 MW kurulu güce sahip. 

DSİ tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin 
en büyük güneş enerji santrali
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Günlük yaşantısında saatlerin, dakikaların hatta saniylerin hesabını yapan bizler 
için dünyanın milyonlarca yıl süren döngüsünü algılamak pek de kolay değil. 
Ancak algılamakta güçlük çeksek de dünyamızın milyonlarca yıl süren döngüsüne 
tarafımızdan yapılan müdahaleler neticesinde, doğal sürecin aleyhimize işlediği 
bir zaman dilimine girdik. Küresel ısınma ve iklim değişimini hızlandırma gibi bir 
gücümüzün olması aslında bu süreci tersine çevirebilecek gücümüzün olduğuna 
da işaret ediyor. Gerçekten de ihtiyaçlarımızı karşılamak yönündeki güçlü 
motivasyonumuzdan ödün vermeden, alacağımız basit ama etkili tedbirlerle 
dünyamızın, kısa vadede yaşanır bir yer olmaktan çıkmasının önüne geçebiliriz. 
Bunun için öncelikle geniş çaplı bir farkındalık gerekiyor. Bir sorun ile karşı karşıya 
olduğumuz yönündeki bir farkındalıktan ziyade çözümün parçası olabilme gücüne 
sahip olduğumuz bir farkındalığa ihtiyacımız var.

Sözgelimi bir kilogram şeker elde etmek için 3 bin litre su harcandığının farkında olan 
birisi belki fazladan bir şeker paketini alışveriş sepetine atmaktan vaz geçebilir. Ya 
da çayına fazladan bir kaşık şeker atan birisi bu şeker ile birlikte yaklaşık 50 fincan 
su tükettiğinin farkında olsa, o fazladan bir kaşık şekeri tüketmeyerek aynı zamanda 
daha sağlıklı bir yaşam sürdürme fırsatı yakalayabilir.

Bahçesindeki ağacı güneş ışınlarını engellediği için kesen bir kimse o ağacın ömrü 
boyunca 1 ton karbondioksit emdiğini biliyor olsa belki de o ağacı kesmekten geri 
durabilir ve hatta bahçesine yeni ağaçlar dikmeyi düşünebilir.

Küresel Isınma ve İklim Değişikliğiyle mücadele “uyum” ve “azaltım” başlıkları altında 
toplanıyor. Biz de günlük yaşantımızda dikkat edeceğimiz ve bunun için büyük bir 
zaman ve enerji harcamamıza gerek olmayan tedbirler sayesinde bu mücadeleye 
katkı sağlayabiliriz. Örneğin toplu taşımayı daha sık kullanarak otomobilimizin sebep 
olduğu karbon emisyonunu azaltabilir böylelikle küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle 

çözüm Sende

Farkında 
Değilsin Ama

Hazırlayan
Orçun TAŞKIN
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mücadelenin “azaltım” ayağına katkı 
sağlamış oluruz. Ya da duşta kaldığımız 
süreyi azaltarak “uyum” yönünde bir 
katkıya vesile olabiliriz. 

Sağlık, Tasarruf, gelecek; bir 

Taşla Üç Kuş
Faaliyette bulunulan sektöre göre farklılık 
göstermekle birlikte insan kaynaklı 
küresel ısınma ve iklim değişiminin en 
büyük sebebi mal ve hizmet üretimi. 
Özellikle enerji ve akaryakıt sektörlerinde 
faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlar 
karbon emisyonunun büyük kısmından 
sorumlular. Ulaştırma, tarım, hayvancılık, 
turizm gibi sektörlerin payı da az değil. 
Üretim faaliyetlerinden kaynaklanan 
kurumsal karbon emisyonu göz önüne 
alındığında sıradan bir insanın sebep 
olduğu emisyon dikkate değmez 
bulunabilir.  Kimi kurumların bir günlük 
rutini, binlerce insanın yıllarca ürettiği 
karbondioksit düzeyine eşit olabilir. 

Ancak mal ve hizmet üretimini belirleyen 
unsur talep... Talepte bulunanlar ise 
biz sıradan insanlar… Dolayısıyla 
talebi kısarak aşırı ve gereksiz karbon 
salınımına sebep olan mal ve hizmet 
üretiminin azaltılmasına vesile olabiliriz. 
Bunun yanında tüketim tercihlerimizle 
üretimde bulunanları daha düşük karbon 
salınımı konusunda yönlendirmek de 
bizim elimizde. 

“Tek başıma neyi değiştirebilirim 
ki?” çaresizliğinden kurtularak 
tüketim alışkanlıklarımızı değiştirecek 
iradeyi kendimizde bulduğumuzda; 
basit, ilave bir zaman ve enerji 
gerektirmeyen tedbirlerle hem daha 
sağlıklı yaşayabilir, hem masraflarımızı 
önemli ölçüde azaltılabilir hem de 
dünyamızın yaşanabilir geleceğine katkı 
sağlayabiliriz. 

Yeşil Alışveriş
Tüketeceğiniz kadar ürün satın alın, 
örneğin ülkemizde her yıl 4 milyar ekmek 
israf ediliyor. Her ilave talep, ilave üretim 
ve karbon emisyonu anlamına geliyor.

Alışveriş yaparken satın alacağınız 
ürünlerin nerede üretildiğine ve 
üretiminde hangi maddelerin 
kullanıldığına dikkat edin. Üretiminde 
ya da nakliyesinde yüksek emisyona 
sebep olan ürünlerden kaçının. Mümkün 
olduğunca yerel ürünler kullanmayı 
tercih edin. Böylelikle hem yerli üretimi 

desteklemiş olur hem de nakliyeden 
doğan karbon salınımını azaltırsınız.

Şebeke suyunuz ile alakalı herhangi bir 
şüpheniz yoksa şişe suyu tüketmekten 
uzak durun. Şişe üretimi ve suyun 
şişelenmesi süreçleri ile şişe suyun 
nakliyesi sebebiyle yüksek karbon 
emisyonları ortaya çıkıyor. Diğer 
taraftan özellikle pet şişeler, uzun süre 
güneş ışığına maruz kaldığında içerdiği 
kimyasal maddelerin suya karışmasına 
sebep oluyor bu da sağlık sorunlarını 
beraberinde getiriyor. Bir başka nokta da 
pet şişelerin yarattığı çevre kirliliği... Bu 
kirliliğin bertarafı da karbon emisyonuna 
sebep oluyor. 

Özellikle kırmızı et tüketimini azaltın. 
Çünkü insan faaliyetleri neticesinde 
ortaya çıkan karbon emisyonunun 
%18’ine hayvancılık sektörü sebep 
oluyor. Haftalık kırmızı et tüketiminizi en 
azından bir gün azaltın.

Mevsimi dışında taze meyve ve sebze 
satın almayın böylelikle mevsim dışı 
sebze meyve üretebilmek için yoğun 
olarak kullanılan kimyasal maddelerden 
ve enerji sarfiyatından azaltım yapmış 
olursunuz.

Gereksiz ve fazladan ambalaja sahip 
ürün ve hizmetleri satın almayın. 
Olabildiğince geri dönüşümlü ürünleri 
tercih edin.

Hibrit otomobil satın alın. Sıkışık trafikte 
ve düşük hızlarda benzin motoru yerine 
elektrik motorunu kullanan hibrit araçlar 
elektrik motoru kullanıldığı sürece karbon 
emisyonuna sebep olmaz. Aslında 

Alışveriş yaparken tercihlerimizin yalnızca 
bütçemizi etkilemekle kalmayacağını, 
sağlımıza ve dünyamızın geleceğine de 
etki edeceğini unutmamak gerek.
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sadece elektrikle çalışan otomobiller çok 
daha faydalı olmasına rağmen henüz 
dünya çapında yaygınlaşması için uzun 
yıllara ihtiyaç var gibi görünüyor.

Araç satın alırken yakıt tüketimine dikkat 
edin. Yüksek motor hacmine sahip 
araçlar (Arazi araçları minibüsler, pikaplar, 
kamyonetler gibi) diğerlerine göre daha 
çok yakıt tüketir. Ticari kullanım haricinde 
saygınlık ya da popülerlik için bu araçları 
tercih etmeyin. Yakıt tasarrufuna yönelik 
yeni teknolojilerin kullanıldığı otomobilleri 
destekleyin.

Moda, teknolojik trendler ya da sosyal 
çevrenin etkisiyle henüz işlevselliğini 
kaybetmemiş elektronik cihazlarınızı 
kullanmaktan vazgeçmeyin. Teknoloji 
çok hızlı ilerliyor ve piyasaya en son 
sürülen cihazların bile bir iki yıl içersinde 
modası geçiyor. Tüketiminizi trendler 
değil ihtiyaçlarınız belirlesin.

Beyaz eşya satın alırken enerji etiketi 
en az “A” ya da “A+” sınıfı olan eşyaları 
tercih ederseniz elektrik harcamalarınızı 
azaltırsınız. Yüksek verimli ve çok düşük 
verimli cihazlar arasında  
% 60’ın üzerinde enerji tüketim farkı 
vardır.

Beyaz eşya alırken makine kapasitesini 
ailenizin durumuna göre ve genellikle 
kullandığınız aralıkta seçin. Örneğin 10 
kg kapasiteli bir çamaşır makinesi az 
enerji tüketen sınıfta olsa bile birkaç 
kişilik küçük aileler ve çok sık çamaşır 
yıkama ihtiyacı olan aileler için uygun 
değildir.

Çamaşır kurutma makineleri enerji 
tüketimi çok yüksek cihazlardır. 
Çamaşırınızı asarak kurutun.

Yeşil Yolculuk ve Seyahat
Türkiye’de tüketilen enerjinin yaklaşık % 
20’si ulaştırma sektöründe kullanılıyor. 
Ulaştırma sektörünün enerji ihtiyacı 
da %99 oranında petrol ürünlerinden 
karşılanıyor. O sebeple ulaştırmada 
yapılacak tasarruf karbon emisyonunun 
azaltılmasında büyük önem taşıyor.

Havayolu taşımacılığı ulaştırma sektörü 
içinde karbon salınımının en çok 
olduğu alandır. Uçaklar “kerosen” 
adı verilen yakıt sebebiyle çok yoğun 
karbon emisyonuna sebep olurlar 
ve bu emisyonu üst atmosferde 
yaptıklarından sera etkisi daha da büyük 
olur. Havayolu taşımacılığının, insan 
faaliyetlerinden kaynaklanan küresel 
ısınmaya etkisinin %2-3 oranında olduğu 
tahmin ediliyor. Uçakların bir olumsuz 
etkisi de gök yözünde bıraktıkları izler... 
Motor dumanı izleri (contrails) denilen 
bu izler, yeryüzünden yansıyan ısıyı 
tekrar yeryüzüne göndererek sera 
etkisine katkıda bulunurlar. Türkiye’den 
Amerika’ya gerçekleştirilecek bir 
uçak yolculuğu neticesinde, gidiş ve 
dönüş esnasında atmosfere salınacak 

Uçaklar özellikle üst atmosfere saldıkları 
karbon sebebiyle küresel ısınma ve iklim 
değişikliğinde büyük etkiye sahip.

Hibrit otomobil satın alarak karbon ayak 
izinizi küçültebilirsiniz.



51

DOSYA

karbodioksit miktarı yaklaşık 4 tondur. 
Bu salınım ortalama bir insanın bir yıllık 
karbon emisyonuna denktir. 

Diğer taraftan uçaklar en yüksek karbon 
salınımını iniş ve kalkış esnasında 
yaparlar. O sebeple nispeten kısa 
mesafeleri başka ulaşım yolları ile kat 
etmeye çalışın.

Yolculuklarınızda özel aracınızın yerine, 
tren, metro, otobüs, vapur ve bunun 
gibi toplu taşıma araçlarını tercih edin. 
Özellikle raylı sistemler ve deniz ulaşımı 
karbon emisyonun azaltılmasında önemli 
yer tutuyor. Karayolu ulaşımı yerine 
demiryolu ve denizyolu ulaşımını tercih 
edin. Karayolu, denizyoluna göre 3 misli, 
demiryoluna göre 2 misli daha fazla 
enerji sarfiyatına sebep olur. 

Araç kullanımında, toplam mesafenin 
yaklaşık 1/3’ü işyerine ulaşmak ve geri 
dönüş için kat ediliyor. Servis imkânınız 
varsa kullanın ya da mümkün olduğunca 
birlikte çalıştığınız kişilerle ortak olarak 
işyerine gidip gelin. Böylelikle hem yakıt 
ve araç giderleriniz azalacak hem de 
karbon ayak iziniz küçülecektir.

Kısa mesafelere yürüyerek gidin veya 
çevrenizde uygun yollar varsa bisiklet 
kullanın. Araba kullanmadığınız her 2 
kilometre için 0,75 kg. karbondioksit 
tasarrufu sağlarsınız. 

Otomobilimiz yaşlandıkça ve eskidikçe 
kullandığı yakıt miktarının ve dolayısıyla 
da ortaya çıkardığı egzoz gazı kirliliğinin 
arttığını unutmayın. Bu sebeple periyodik 
araç bakımını ihmal etmeyin. 5 yaşındaki 
bir araç,  aynı model sıfır yaşındaki 
bir araca göre atmosfere % 30 daha 
fazla kirletici boşaltır ve daha fazla 
yakıt tüketir. Otomobilimizin egzoz gazı 
ölçümlerini zamanında yaptırın.

Şehir içi bölgelerde taşıtlarda kullanılan 
yakıt tüketimini ve egzozdan atılan 
kirletici miktarını minimize etmek için taşıt 
hızı 35–95 km/saat arasında olmalıdır. 
Araç 95 km/saat yerine 115 km/saat 
hızda sürdüğünde ise % 15 daha fazla 
yakıt tüketilir.

Aracın yakıt verimliliğinde lastik önemli 
bir fonksiyona sahiptir. Lastik basıncı 
yakıt tüketimini % 5–10 arasında etkiler. 
Aracınızın lastik basıncının kullanım 
kılavuzunda önerilen ayarda olmasına 
dikkat edin. Düzgün şişirilmiş lastiklerle 
litre başına aldığınız yol yüzde 3 oranında 
artar. Her 4 litre benzin tasarrufu 10 kg. 

karbondioksiti atmosferden uzak tutar.

Aracınız seyir halinde iken camlarınızı 
mümkün olduğunca kapalı tutmaya 
çalışın. Otomobilinizi camları açık olarak 
saatte 100 km’lik bir hızla sürdüğünüz 
takdirde araç yaklaşık % 4 oranında 
fazladan yakıt tüketir.

Klima, otomobilin motoru için yakıt 
kullanan ekstra bir yüktür. Klima 
kullanılmaması %5’e kadar yakıt 
tasarrufu sağlar. Arabanızı hareket 
halindeyken ısıtmaya çalışın. Araba 
dururken daha geç ısınır ve daha çok 
yakıt tüketir.

Evde Ne Yapabiliriz?
Binalarda kullanılan enerjinin yaklaşık 
%80’i ısınma ihtiyacının karşılanmasına 
yönelik olarak harcanıyor. Binalara ısı 
yalıtımı yapıldığı takdirde tasarruf oranı 
%50’lerin üzerine çıkıyor. Bina yalıtımı ilk 
planda yüksek masraflara sebep olsa 
da düşen faturalar neticesinde yalıtım 
maliyeti birkaç sene içerisinde geri 
dönecektir.

Duvar ile radyatör arasına alüminyum 
folyo kaplı yalıtım levhası koyarsanız 
radyatörden yayılan ısıdan maksimum 
fayda sağlarsınız. Bu panelleri strafor 
bir levhanın üzerini alüminyum folyo 
ile kaplayarak evde kendiniz de 
hazırlayabilirsiniz. 

Radyatörlerin önünü uzun perdeler ya da 
ısının yayılmasına mani olacak mobilya 
ve eşyalarla kapatmayın. 

Ortam sıcaklığını 1 derece azaltarak 
enerji tüketimini %6 azaltabilirsiniz. 
Kışın ortam sıcaklığını gereğinden fazla 
yükseltmeyin. Oturma odalarını 19 ile 

Toplu taşıma araçlarını kullanarak 
aracınızın saldığı karbon miktarında 
azaltıma gidebilirsiniz.

Elektronik cihazların fonksiyonlarını 
yerine getirdiği halde moda ve benzeri 
sebeplerle yenileriyle değiştirilmesi 
dünyamızın elektronik çöplüğüne 
dönüşmesine sebep oluyor.
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21 derece ve yatak odalarını 16 ile 18 
derece aralığında tutmak yeterli olacaktır. 
Güneşli kış günlerinde perdelerinizi 
açarsanız güneş evinizi bedavaya 
ısıtacaktır.

Aydınlanma için öncelikle doğal 
gün ışığından faydalanmaya çalışın. 
Mobilyalarınızı günışığının içeri girişini 
kolaylaştıracak şekilde yerleştirin. 
Duvarlarınızı açık renge boyayın.

Lambalarınız temiz tutun; kirli ve tozlu 
lambalar %25 daha fazla enerji tüketirler.

Akkor ampuller yerine enerji tasarruflu 
ampulleri kullanın. Bu yolla hem akkor 
ampullerin sebep olduğu karbon 
emisyonuna mani olursunuz hem 
de enerji tasarrufu sebebiyle elektrik 
santrallerinden ortaya çıkabilecek karbon 
emisyonunda azaltım sağlarsınız.

Evlerde tüketilen enerjinin yaklaşık %10-
15’i kullanılmadığı halde prizde takılı 
kalan cihazlar tarafından tüketilmektedir. 
2000 yılında Avrupa Birliği üyesi 15 
ülkede evlerde stand-by (bekleme 
konumu) sebebiyle tüketilen enerjinin 94 
milyar kilovat saat olduğu saptanmıştır. 
Açma-kapama butonu bulunan çoklu 

priz kullanırsanız tek bir dokunuşla tüm 
cihazları kapatabilirsiniz.

Buzdolabınızı mutfağın en soğuk yerine, 
ocak ve radyatörden uzağa yerleştirin. 
Böylece buzdolabınız %15 daha az 
enerji tüketir. 

Buzdolabını +5 ve derin dondurucuyu 
-18 derecede tutmak yeterlidir. Daha 
düşük değerler enerji israfı anlamına 
gelir.

Yiyeceklerinizi oda sıcaklığına kadar 
soğuttuktan sonra buzdolabına koyun. 
Buzdolabına sıcak konulan yiyecekler 
daha fazla enerji tüketimine sebep 
olurlar. 

Buzluktan çıkartılan yiyecekleri dolapta 
çözdürün. Böylece soğumaya yardımcı 
olacağınız için dolabınız daha az enerji 
tüketir. 

Çamaşır makinenizi her zaman tam 
kapasitede çalıştırın. Ancak kapasitesinin 
üstünde çalışmasına zorlamayın. 
Eğer makinenize az miktarda çamaşır 
koyuyorsanız, daha az su almasını 
sağlayacak programı seçin.

Ütüler evlerde enerji tüketim kapasitesi 

en yüksek cihazlardandır. Ütü kullanırken 
fişi işiniz bitmeden çekerseniz, mevcut 
ısıyı bir süre daha kullanabilirsiniz. 
Çamaşırlarınızı kuruturken çok fazla 
kırıştırmayın. Çamaşırlarınızı nemli iken 
ütüleyin.

Ağaç Dikin
Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle 
mücadelede kişisel olarak payımıza 
düşenler elbette burada sayılanlarla sınırlı 
değil. Ancak hepsi, doğrudan ya da 
dolaylı olarak sebep olduğumuz karbon 
emisyonunu azaltmaya yönelik. Sebebi 
olduğumuz emisyonun bertarafını 
sağlayacak en önemli tedbir ise ağaç 
dikmek olacaktır.

Küresel ısınmayla mücadelede herkesin 
yeni teknolojiler geliştirmesi ya da çığır 
açacak bilimsel keşifler yapmasını 
bekleyemeyiz. Ancak herkes ağaç 
dikebilir. Bir ağaç ömrü boyunca 1 ton 
karbondioksit emebiliyor. Ortalama bir 
insanın yıllık karbon emisyon miktarının 
4 ton olduğu düşünüldüğünde 4 ağaç 
dikerek en azından bireysel olarak 
sebep olduğumuz karbon emisyonunun 
bertarafını sağlayabiliriz
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Türkiye, Akdeniz Havzasında yer alması nedeniyle, iklim değişikliğinden olumsuz 
olarak etkilenecek ülkelerden birisidir. Yapılan çalışmalarda Türkiye’nin yakın gelecekte 
daha sıcak ve kurak, yağış miktarı ve şiddeti açısından da daha belirsiz bir iklim 
yapısına sahip olacağı ifade edilmektedir. 

İklim değişikliği hidrolojik döngüyü ve sistemleri değiştirerek su kaynaklarını miktar ve 
kalite yönünden etkiler. Su kaynakları ile ilgili iklim değişikliğinin en önemli sonuçları; 
sıcaklıkların artmasına bağlı olarak su kayıplarının (buharlaşma ve terlemenin) 
değişmesi, yağış desen ve kar örtüsünde kaymalar, taşkın ve kuraklık olaylarının 
sıklığında artışlardır. Bu değişiklikler sonucunda suyun hayati öneme sahip olduğu 
başta içme-kullanma ve tarımsal üretim dâhil olmak üzere, enerji, sağlık, turizm, 
ulaşım, taşkın ve kuraklık olayları ile ekosistem bütünlüğü üzerinde olumsuz etkiler 
yaşanabilecektir.

İklim değişikliği sonucunda su kaynaklarındaki azalma, suyun yaklaşık %73’ünün 
kullanıldığı tarımsal sulamayı olumsuz olarak etkileyecektir. Türkiye’de tarım, sosyo-
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ekonomik açıdan en öncelikli sektördür ve ülke nüfusunun ihtiyaç duyduğu gıda 
temininde başat konumdadır. İklim değişikliğinden kaynaklanan etkilerle; tarımda su 
mevcudiyetinin azalması, su kalitesinin bozulması, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistem 
hizmetlerinin korunamaması, dolayısıyla tarım ekosisteminin bozulması, sürdürülebilir 
tarımsal üretim desenlerinin değişmesi, meraların bozulması, çiftçilerin iklim 
değişikliğine uyum konusunda kapasitelerinin yetersizliği gibi koşullar sonuçta gıda 
güvenliğini tehlikeye sokmaktadır [1].

İklim Değişikliğinin Tarımsal Üretime Etkisi
Dünyada 2,3 milyar kişinin yaşadığı yaklaşık 100 ülkede, kurak alanlar %40›tan 
fazladır. Bu durum dünyadaki ekili alanların %44’ üne karşılık gelmektedir [2]. 
İklim değişikliğinin tarımsal üretime etkisi konusunda yapılan çalışmaların büyük 
çoğunluğunda, şu anda kuru tarım yapılan ve hububat yetiştirilen alanların kuzeye 
doğru kayacağı tahmin edilmektedir. Verimle ilgili olan çalışmalarda da ürün verimlerde 
%10’lardan %50’lere kadar azalmalar beklenmektedir. Yapılacak uyum çalışmalarıyla 
bu azalışların kısmen azaltılabileceği belirtilmektedir [3].

Çeşitli projeksiyonlara göre iklim değişikliği ile birlikte tarımsal üretimde dünyada bazı 
bölgelerde artış bazı bölgelerde azalışlar beklenmektedir. CO2 artışının olumlu etkisi 
dikkate alınmayarak, iklim değişikliği sebebiyle 2003 ve 2080 yılları arasında tarımsal 
üretimdeki değişime ilişkin yapılan projeksiyonda Türkiye’nin tarımsal üretiminde %15 
ile %25 arasında azalış olacağı öngörülmektedir. (Şekil 1), [4].

İklim Değişikliğinin Tarımsal Su Yönetimine Etkisi
Tarımın doğaya ve iklim koşullarına bağlı olarak sürdürülen bir faaliyet olması sebebiyle 
iklim değişikliğinin tarım üzerine etkisinin diğer sektörlerden daha fazla olacağı 
beklenmektedir. Öngörülen iklim değişikliği direk olarak su kaynaklarını, sulama ihtiyacını, 
ürün yetiştirme şartlarını, ürün verimliliğini, ürün dağılımını, tarım zararlıları ve hastalıklarını, 
hayvancılık yetiştirme şartlarını etkileyecektir. Bu etkiler arazi kullanım şekillerinin 
değişmesine sebep olacak ve ekonomi genelinde etkileri görülecektir. Aşağıda iklim 
değişikliğinin gıda üretimine etkisi şematik olarak gösterilmektedir (Şekil 2), [5].

şekil-1
İklim değişikliği sebebiyle tarımsal 
üretimdeki değişim, (Cline 2007).
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Bölgesel olarak yoğunluğu ve önemi değişen tarım sektörünü etkileyen 5 ana iklim 
faktörü; 
• Sıcaklık artışı, 
• Yağış paterni (yağmur ve kar), 
• Aşırı hava olaylarının (taşkın, kuraklık) etkisi, 
• Deniz seviyesindeki artış  
• Atmosferdeki karbondioksit (CO2) içeriğidir.

Artan sıcaklık ürün gelişimini sınırlayan bir unsur olup tarımsal verimliliğin düşmesine 
sebep olmaktadır (genel sıcaklık eğilimi kadar günlük sıcaklık dalgalanmaları da çok 
önemlidir). Sıcaklık artışıyla birlikte yıllık ve mevsimlik yağışların azaldığı bölgelerde 
kullanılabilecek su miktarında ve toprak neminde azalma olacaktır, bu durum suya 
olan talebi (bitki su ihtiyacı) olumsuz olarak etkileyecek ve ürün veriminde düşüşe 
neden olacaktır. Yağışlardaki azalma sulu tarımı etkileyeceğinden dolayı ekilen 
alanlarda bir azalma görülebilecektir. Bu durum ikim değişkenliğinin çok yüksek 
olduğu bölgelerde (Akdeniz Bölgesi, Güney Afrika) daha da şiddetlenecektir. 

Kar kütlesinde azalma, kış yağışlarının daha erken erimesi, pik akımların kaymasına 
sebep olacağından suya en çok ihtiyaç duyulan yaz döneminde susuz kalınmasına 
sebep olacaktır. Artan sıcaklık sonucunda genellikle evapotranspirasyon 
kayıplarında da artış görülebilecektir. Bununla birlikte deniz seviyesindeki artış, 
fırtına dalgalanmaları ve hassas tatlısu akiferlerine tuzlu su girişi, alçak konumlu 
kıyı alanlarının ve tarım alanlarının su altında kalmasına ve zarar görmesine sebep 
olabilecektir. 

Ekilen alanların azalması, ürün veriminde düşüş gibi etkenlerden dolayı gıda 
üretiminde düşüş yaşanacak bu da gıda güvenliğini tehdit edecektir.

Sıcaklık ve yağış düzeninin değişimine bağlı olarak rekoltenin etkilenmesi ile birlikte 
tarımsal zararlıların yayılım alanları ve türlerinde de artışlar söz konusu olabilecektir [5].

Tarım Sektöründe Uyum
İklim değişikliğine uyum toplumların ve ekosistemlerin, değişen iklim şartları ile baş 
edebilmelerine yardımcı olmak için gerçekleştirilen eylemler ve alınan önlemlerdir.

Uyum seçenekleri daha detaylı irdelendiğinde uyumun “stratejik”, “sistem” ve “tarla” 
düzeyinde olduğu görülmektedir. 

şekil-2
Tarımsal Üretim Döngüsü ve İklim 

Değişikliği İlişkisi
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Stratejik uyum politikaları: Ulusal bakış açısı ve zorunluluklar sebebiyle tarım 
konusunda ulusal düzeyde oluşturulan uyum politikalarıdır. 

Sistem düzeyinde uyum: Sulama şebekelerinin yanı sıra su toplama havzaları ve 
yeraltısuyu bölgeleri birlikte ele alınır. Bu kapsamda uyum aşağıdaki hususlar göz 
önünde bulundurularak gerçekleşir;
• Altyapı sistemlerinin ve onlarla ilişkili hizmetlerin etkin bir şekilde yönetilmesi:

 ❖ Sulama sistemleri;
 ❖ Yeraltısuyu bölgeleri;
 ❖ Baraj ve depolamalar;

• Maliyet etkin gerçek su tasarrufunun sağlanması;
• Verim artırmaları ve su tasarrufu konusunda çiftçiye destek sağlanması;
• Kuraklık için erken uyarı sisteminin kurulması ve geliştirilmiş depolama yönetimi ve 

sulama planlaması yapılarak kuraklık döngülerinin yönetilmesi;
• İkincil etkilerin yönetilmesi

 ❖ Tuzluluk ve drenaj;
 ❖ Taşkın yönetimi: erken uyarı ve önleme;
 ❖ Doğal ekosistemlerin korunması;

Tarla düzeyinde uyum: Yüksek sıcaklıklar ve su teminindeki değişikliğe karşılık su 
verimini ve buna karşılık ürün verimini artıracak teknolojilerin uygulanması ve yönetimi 
ile ilgilidir. Tarla düzeyinde uyum ile güvenilir gıda ve beslenme düzeyinin karşılanması, 
daha fazla üretim ve daha fazla gelir elde edilmesi, mümkün olduğu koşullarda sera 
gazının azaltılması sağlanır [5]. Burada çiftçilerin davranışları önem taşımaktadır.

Bireysel çiftçilerin iklim değişikliğine uyum seçenekleri: İklim değiştikçe gıda 
üreticilerinin daha önceden tecrübe etmiş oldukları hava koşullarında değişiklik 
olacaktır. Bireysel çiftçilerin de kendi imkân ve şartları çerçevesinde iklim değişikliğine 
uyum sağlayabilmek için çeşitli önlemler almaları gerekmektedir. Bu önlemlerden 
bazıları aşağıda sıralanmıştır.

1. Farklı tür veya cinsten bitkilerin yetiştirilmesi,
2. Büyük hava değişkenliği karşısında ürün çeşitliliğinin artırılması.  Esnekliği artırmak 

için hayvancılık ve/veya su ürünlerinin de dahil edildiği entegre sistemlerin 
kurulması,

3. Yılın farklı zamanlarında bitkilerin ekilmesi,
4. Sulama alışkanlıklarının değiştirilmesi,
5. Agronomik uygulamaların değiştirilmesi: Toprak sürme teknikleriyle su kayıpları 

azaltılabilir, gübrelerin ve kompostların kullanılması ile ve diğer arazi kullanım 
teknikleriyle topraktaki organik madde miktarı artırılabilir ve böylece suyun 
tutulması iyileştirilebilir.

6. Aşırı hava olaylarının oluş sıklığının artması durumuna hazırlıklı olunması, 
mümkünse aşırı hava olaylarına karşı sigorta yapılması,

7. Haşere, ot ve hastalık yönetim stratejilerinde uyum seçeneklerinin oluşturulması, 
8. Hasat sonrası uygulamalarının değiştirilmesi; örneğin hangi tahılın ne ölçüde 

kurutulmaya ihtiyaç duyulduğu ve hasattan sonra ürünlerin nasıl saklanacağı gibi. 
9. Yeni hava şartlarının tarım işçilerinin sağlık ve refahı üzerine etkilerinin göz önünde 

bulundurulması,
10. Toplum tabanlı uyumun geliştirilmesi amacıyla gıda üreticilerinin edindikleri tecrübe 

ve deneyimleri diğerleri ile paylaşmalarının teşvik edilmesi [6].

DSİ genel Müdürlüğü Tarafından Sürdürülen çalışmalar
Su kaynaklarının etkin kullanımı ve yönetimi, sürdürülebilir kalkınma ve gıda güvenliği 
için önem taşımaktadır. Türkiye’de su kullanıcı sektörler içerisinde, tarım en fazla 
su kullanıcı sektör olarak ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle tarımda etkin su 
kullanımını sağlayan araç ve tekniklerin kullanımı ülkemizin öncelikli hedefleri arasında 
yer almaktadır. 
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DSİ Genel Müdürlüğü Stratejik 
Planı’nda (2015-2019) yer alan hedefler 
doğrultusunda 25 havzada havza master 
plan çalışmaları, baraj ve gölet yapımı 
ile depolama kapasitesinin artırılması, 
sulamada su tasarrufu sağlanması, arazi 
toplulaştırma çalışmalarının yapılması 
ve taşkından korunma çalışmaları ile 
tarım sektöründe su yönetimi ile ilgili 
uyum çalışmalarına devam edilmektedir. 
DSİ tarafından ayrıca GAP, DAP, 
KOP, DOKAP, TRAGEP gibi Bölgesel 
Kalkınma Projeleri kapsamında sulanan 
tarım arazileri varlığının artırılması ve 
sulama altyapısının modernize edilmesi 
çalışmaları sürdürülmektedir. 

Bununla birlikte, 10. Kalkınma Planı’nın 
bir bileşeni olarak Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı koordinasyonunda uygulamaya 
konulan “Tarımda Su Kullanımının 
Etkinleştirilmesi Programı” ile tarımda 
su kullanımının etkinleştirilmesinden 
başlanarak ülke çapında ve havza 
bazında iklim şartları, yanlış ve aşırı 
su kullanımından kaynaklanan veya 
kaynaklanması beklenen sorunların 
çözümü amaçlanmaktadır. Bu programın 
hedeflerinden bazıları aşağıda özetle 
verilmektedir. 

• DSİ tarafından geliştirilen 
sulama tesislerinde, su tasarrufu 
sağlayan tarla içi modern sulama 
yöntemlerinin (damlama ve 
yağmurlama) uygulandığı alanın 
toplam sulama alanı içindeki payının 
Plan döneminde yüzde 20’den 
yüzde 25’e yükseltilmesi,

• Plan döneminde, DSİ sulamalarında 
yüzde 62 olan sulama oranının 
yüzde 68’e, yüzde 42 olan sulama 
randımanının ise yüzde 50’ye 
çıkarılması

• Su tasarrufu sağlayan toplam 
modern sulama sistemi sayısının 

Plan döneminde her yıl yüzde 10 
oranında artırılması,

• Yeraltı suyu kullanımının Plan dönemi 
boyunca yüzde 5 düşürülmesi 
hedeflenmektedir [7].

Değerlendirme ve Sonuç
Tarım, iklim değişikliğinden en fazla 
etkilenecek sektörlerden birisidir. 
Türkiye’de tarım sektörü, gıda temini, 
tarıma dayalı sanayiye hammadde 
sağlaması, milli gelir, ihracat ve istihdam 
açısından önemli bir sektördür. Bu 
nedenle iklim değişikliği nedeniyle 
tarımsal üretim miktarındaki olası bir 
değişikliğin ülke ekonomisi açısından 
önemli etkiler yaratabileceği gerçeği 
daima göz önünde tutulmalıdır.  

Türkiye’de iklim değişikliğinin tarıma 
etkisi konusunda yapılan çalışmalar; 
verimde azalma ile kuraklık, sel gibi 
aşırı olayların artması sonucu ürün 
kayıplarında artışa işaret etmektedir. 
İklim değişikliğinin tarımda meydana 
getireceği olumsuz etkilerin azaltılması 
ve önlenmesi için uyum çalışmalarının 
hızlandırılması gereklidir. 

Öncelikle tarım alanlarının korunması, 
her düzeyde suyun verimli kullanımının 
sağlanması, su tasarrufunun artırılması 
kapsamında bilinçlendirme çalışmalarının 
yapılması, uyum konusunda çiftçilere 
yönelik eğitim ve yayım faaliyetlerinin 
yaygınlaştırılması gereklidir.

İklim değişikliğinin tarım üzerine etkisinin 
belirlenmesi kapsamında yerel, bölgesel, 
ulusal düzeyde ve ürünler itibariyle 
araştırma çalışmalarının artırılması, iklim 
değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı 
alınabilecek uyum tedbirlerine ilişkin 
seçeneklerin geliştirilmesi önem arz 
etmektedir [8].
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Fosil Yakıtlar: Fosil yakıtlar, hidrokarbon içeren kömür, petrol ve doğal gaz gibi enerji 
kaynaklarıdır. Küresel enerji tüketim rakamları incelendiğinde %69 ile en büyük payı 
fosil yakıtlar almaktadır. Fosil yakıtlar karbon emisyonuna sebep olduklarından insan 
kaynaklı küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli sebebini teşkil etmektedir. 
Bunun yanında asit yağmurları ve hava kirliliği gibi olumsuz tesirleri de bulunmaktadır.

Sera Etkisi ve Küresel Isınma: 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, su buharı (HO), karbondioksit (CO), metan (CH), diazotmonoksit 
(NO), ozon (O), vb. sera gazlarınca soğurularak atmosferden tekrar geri alınır. Bu 
sayede yerküre yüzeyi ve alt atmosfer ısınır. Yerkürenin beklenenden daha fazla 
ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen bu sürece doğal “sera etkisi” 
denilmektedir. Sanayi devrimiyle birlikte insan etkinlikleri ile atmosfere salınan sera 
gazlarının atmosferdeki birikimlerindeki hızlı artışa bağlı olarak doğal sera etkisinin 
kuvvetlenmesi sonucunda görülmeye başlanan sıcaklık artışına ise “küresel ısınma” 
adı veriliyor.

İklim Değişikliği: Karşılaştırılabilir bir zaman periyodunda gözlenen doğal iklim 
değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini 
bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik.

Azaltım: Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelede karbon salınımlarının 
azaltılması ve belli seviyelerde tutulması yönündeki tedbir ve çalışmaları anlatır. Enerji 
ihtiyacının fosil kaynaklar yerine yenilenebilir kaynaklardan karşılanması “azaltım” 
çalışmalarına örnek gösterilebilir.

Uyum: Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle başa çıkılmasını 
sağlayacak tedbir ve çalışmalara işaret eder. İklim değişikliği ile sıklığı artan taşkınlara 

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
Mini Sözlük
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karşı erken uyarı sistemleri kurmak 
“uyum”a örnek verilebilir.

Yenilenebilir Enerji (Yeşil Enerji): 
Yenilenebilir enerji, sürekli devam 
eden doğal süreçlerde var olan enerji 
akışından elde edilen enerji türüdür. Su, 
rüzgar ve güneş başlıca yenilenebilir 
enerji kaynaklarıdır. Bunun yanında 
jeotermal kaynaklardan, okyanus 
ve deniz dalgalarından, bitkilerden 
(biyokütle) temiz ve yenilenebilir enerji 
üretilebilmektedir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının en büyük özelliği, karbon 
emisyonlarını azaltarak, çevrenin 
korunmasına yardımcı olmaları, yerli 
kaynaklar oldukları için enerjide dışa 
bağımlılığın azalmasına ve istihdamın 
artmasına katkıda bulunmaları ve 
kamuoyundan yaygın ve güçlü destek 
almasıdır. Buna karşılık yenilenebilir 
enerjinin dünya enerji üretimindeki payı 
ancak %31 seviyesindedir.

Enerji verimliliği: Binalarda yaşam 
standardı ve hizmet kalitesinden, 
endüstriyel işletmelerde ise üretim 
kalitesi ve miktarından taviz vermeden, 
birim veya ürün miktarı başına enerji 
tüketiminin azaltılmasıdır.

Yutak Alan (Karbon Havuzu): Orman, 
mera, çayır ve sulak alan gibi fotosentez 
yoluyla havadaki karbondioksiti alarak 
organik madde haline getiren bitkilerin 
yoğun olarak bulunduğu alanlara yutak 
alan deniyor. Yutak alanlar küresel ısınma 
ve iklim değişimi ile mücadelede büyük 
yer tutuyor. 

Karbon Ayak İzi: Bir kişi ya da 
kuruluşun, birim zamanda, üretim ve 
tüketim faaliyetleri neticesinde atmosfere 
saldığı karbon miktarını anlatan terimdir. 
Birincil (Doğrudan) ve ikincil (Dolaylı) 
karbon ayak izi olmak üzere ikiye 
ayrılır. Birincil karbon ayak izi kişi ya da 
kuruluşun ısınma ve enerji tüketimi gibi 
doğrudan karbon salınımına sebep 
olduğu durumu anlatırken ikincil karbon 
ayak izi ise satın alınan ürün ya da 
hizmet neticesinde ortaya çıkan karbon 
salınımına işaret eder. 

Karbon Piyasası: Kyoto Protokolü, 
“Sanayileşmiş ülkeler” ve “Pazar 
ekonomisine geçiş sürecinde olan 
ülkeler” olarak tanımladığı taraf ülkelerin, 
karbon salınımına ilişkin verdikleri 
taahhütlerin altında salınım yapmaları 
halinde azaltımda bulundukları miktar 
kadar karbon kredisini (azaltımda 
bulunulan miktar kadar karbon salınımı 
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yapma hakkı) diğer taraf ülkelere 
satabilme hakkı verir. Bu alım ve satımın 
yapıldığı piyasaya karbon piyasası 
deniyor. Ülkeler haricinde şirketlerin 
faaliyet gösterebileceği piyasalara ise 
Gönüllü Karbon Piyasası adı veriliyor.

Kentsel Isı Adası: Kentlerde yapılaşma 
ve trafik yoğunluğu sebebiyle çevresinde 
bulunan kırsal alanlara oranla sıcaklığın 
eş zamanlı olarak daha yüksek 
seyretmesidir.  

Kırsal alanlarda güneşten gelen ısı 
enerjisi bitki ve topraktaki suyun 
buharlaşmasında kullanılır. Şehirlerde 
bitki örtüsünün ve açık toprak arazinin 
kırsal alanlara oranla az olması ve 
şehirdeki yapılar ve asfalt yolların 
ısıyı emmesi sebebiyle şehirlerde 
buharlaşma yoluyla soğuma düşük 
oranda gerçekleşir. Ayrıca araçlardan, 
fabrikalardan ve ısıtma sistemlerinden 
şehir atmosferine sürekli bir ısı enerjisi 
transfer edilir. Gece olduğunda ise 
şehirdeki yapılar ve asfalt yollar gün boyu 
emmiş oldukları güneş enerjisini şehir 
atmosferine gönderirler. 

Sanal Su: Bir malın üretim sürecinde 
harcanan su miktarına sanal su deniyor. 
Örneğin bir kilo sığır eti üretmek için 
yaklaşık 15 bin litre su harcanıyor. Su 
kaynakları kısıtlı olan ülkeler, üretiminde 
yoğun su kullanımı gerektiren ürünleri 
ithal ederek bir bakıma su kaynakları 
üzerindeki baskıyı hafifletmiş oluyorlar. 

Su kaynakları bakımından zengin 
olan ülkeler ise ihraç ettikleri ürünlerle 
aynı zamanda “su” da transfer etmiş 
oluyorlar.

Su Ayak İzi: Sanal Su kavramıyla 
benzer olmakla birlikte su ayak izi 
kavramı, yalnızca bir mal ya da hizmetin 
üretim süreçlerinde sarf edilen su 
miktarını anlatmakla kalmaz. Aynı 
zamanda bir kişi, kurum, kuruluş ya da 
bir ülkenin birim zamanda kullandığı su 
miktarını da anlatır. Kavram ayrıca suyun 
türünü (yeşil, mavi, gri) nerede ve ne 
zaman kullanıldığını da ihtiva eder.

Aşırı Hava Olayı: Belirli bir yerde ve 
yılın belirli bir zamanında nadiren (en 
düşük ya da en yüksek ilk %10 arasında 
görülen olaylar) görülen hava olayına 
Aşırı Hava Olayı deniyor. Bu olaylar 
şiddetli, küçük ölçekli, fakat kısa süreli ve 
gelip geçici (hortum, vb. gibi) olabileceği 
gibi sinsi, geniş çaplı, uzun süreli ve 
kalıcı da (kuraklık, vb. gibi) olabilir. 

Meteorolojik Kuraklık: Yağışın 
uzun yıllar ortalama değerlerinin altına 
düşmesi olarak tanımlanır.

Tarımsal Kuraklık: Toprakta bitkinin 
ihtiyacını karşılayacak miktarda su 
bulunmaması olarak tanımlanır.

Hidrolojik Kuraklık: Meteorolojik 
kuraklığın uzamasıyla, nehirler, yeraltı 
suları ve göllerin su seviyesindeki keskin 
düşüş olarak tanımlanabilir.
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