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Geçtiğimiz birkaç yıl içinde ülkemizde daha önce hiç görülmeyen fırtına ve seller, 
hava sıcaklarının mevsim normallerinin üstünde ya da altında seyretmesi…Tüm 
bunlar derinleşen bir çevre felaketinin ilk habercileri olabilir mi? Ya da doğanın bize 
bir uyarısı? 50 yıl sonra Akdeniz’in bu günkü seviyesinden 50 cm yükseleceğini 
söyleseler buna bir çoğumuz inanmaz. Oysa bilim adamlarına göre,  hava sıcaklığı 
bu yüzyılın sonuna kadar 1.8 ile 4 C arasında arasında artabilecek ve bu artışa bağlı 
olarak  da deniz seviyesi 9 ile 88 cm arasında yükselebilecek.  
 
Bu tehditlere hala şaka gözüyle bakanlara bu sonuçları UNEP’in önderliğinde kurulan 
Hükümetlerarası Đklim Değişikliği Paneli’ne katılan konusunda uzman 2500 
bilimadamının hazırladığı “Đklim Değişikliği 2007” adlı raporda açıkladığını 
hatırlatalım. 
 
Küresel ısınma öyle önemli tehditler oluşturuyor ki dünyanın tümünde neredeyse 
yaşam tarzının tamamen değişmesine yol açıyor. Bazı bölgelerde kuraklık ve 
susuzluk, bazı bölgelerde yağışların sağnağa dönüşmesi ve büyük sel felaketleri 
anlamına geliyor. Đklim değişiklikleri, bununla da kalmayarak canlı türlerinin,  tarımsal 
ürünlerin coğrafik yayılımında değişikliklere de yol açıyor. 
 
Küresel ısınmanın doğal bir süreç olduğunu da düşünmeyin. Küresel ısınma çorabını 
insanoğlu kendi başına örmüştür. Fosil yakıtların tüketimi ile, emisyon denilen ve 
atmosfer içinde biriken karbondioksit gazının dünyanın doğal olarak uzaya geri 
yansıtması gereken güneş ışınlarının bir miktarını atmosfer içinde tutması sera etkisi 
yaratıyor. Bu da atmosfer içindeki ısının günden güne, yıldan yıla atmosfer içinde 
birikmesi anlamına geliyor.  
 
Bu ısı artışı dünyaya dengeli de yayılmıyor. Zaten çok sıcak olan bölgelere daha 
fazla sıcak olarak geri dönüyor.  
 
Bilimadamları küresel ısınmanın tamamen önüne geçmenin artık imkansız olduğunu 
söylüyorlar ve hiç olmazsa yangına körükle gitmeyelim diyorlar.  
 
Küresel Isınmanın Turizme Olası Etkileri 
Elbette ki biz turizmcilerin işleri de küresel ısınmadan nasibini alacak. Örneğin bu gün 
denize girilemeyen Đngiltere’nin güney sahillerinde denize girmek mümkün olabilecek. 
Almanlar, Hollanda Belçika gibi Atlas okyanusu kıyısındaki Orta Avrupa ülkelerini 
sahil destinasyonu olarak kullanabilecek. Kar merkezlerinin en güneydekilerinde 
karlar eriyecek ve kar sporları imkansız hale gelecek.  
 
Đşte küresel ısınmanın turizme olası etkilerinden birkaç madde: 
 

• Küresel ısınma, tatil sürelerinin uzamasına neden olacak ve tatil merkezleri 
Kuzey’e doğru genişleyecek. 



• Avrupa’nın kuzey bölgelerinin daha ılıman hale gelecek olmasıyla, güneye olan 
talep kuzeye yönelecek 

• Sıcak rüzgarlar, yaz aylarında Akdeniz’e olan talebi azaltacak  

• Akdeniz 2050 yılına kadar 50 cm yükselecek. Bu da  bölgedeki turizmi etkileyecek  

• Đklimlerde yaşanacak değişiklikler, tatil destinasyonlarındaki rekabetin dengesini 
de değiştirecek .  

• Özellikle tropikal bölgelerde mercan kayalıkların bozulması, dalış turizmini 
olumsuz yönde etkileyecek.  

• Son zamanlarda kar yağışlarında görülen azalma nedeniyle kayak merkezleri de 
risk altında kalacak ve kar tatili yapmak isteyenlerin tercihlerinde değişimler 
yaşanacak. Örneğin Dünya Turizm Örgütü’nde verilen bilgiye göre 2006-2007 
döneminde Đngilizler Alp Dağları’nda kar seviyesinden memnun kalmadıkları için 
daha çok Roky Dağları’nda kayak yapmayı tercih ettiler.   

 
Dünya Turizm Örgütü’ne göre, özellikle son yıllarda Akdeniz bölgelerinde kıyı 
alanlarına ciddi yığılmalar yaşandı. Bu kıyıların kaldırma kapasitesi gözardı edilerek 
gerçekleştirilen bu kontrolsüz yapılaşmalar, önümüzdeki yıllarda ciddi problemleri de 
beraberinde getirecek. Fas, Hırvatistan, Đspanya, Kıbrıs, Türkiye bu sorunları 
yaşayacak ülkelere örnek olarak veriliyor.  
 
 
Susuzluk, Açlık, Hastalık, Yangın... 
 “ Đklim Değişikliği 2007 ” adlı bir raporda  dünyada yaşanması muhtemel değişimler 
için ise şunlar söyleniyor: 
 

• Hava sıcaklığı bu yüzyılın sonuna kadar 1.8 ile 4 C arasında arasında yükselecek.  

• Bu artışa bağlı olarak  deniz seviyesinin de 9 ile 88 cm arasında yükseleceği 
tahmin ediliyor. 

• Özellikle kutuplara yakın yerlerde, Güneydoğu Asya’da , Orta Asya’da, Akdeniz 
çevresinde nehir yada akarsu taşmaları artacak. Birçok buzullar azalacak ve 
küçük bir bölümü de yok olacak. 

• Dünyanın üçte biri ( 1.7 milyar insan ) suların sınırlı olarak kullanıldığı ülkelerde 
yaşıyor. Dünya nüfusunun artması nedeniyle bu rakamın 2025’te 5 milyara 
ulaşması bekleniyor. Bu nedenle iklim değişikliği, özellikle Orta Asya, Güney 
Afrika ve Akdeniz çevresinde su altı kaynaklarının azalmasına neden olacak, 

• Bir çok model, sağanakların şiddetini artıracağını öngörüyor, bu da suyun toprakta 
süzülmesinin azalarak sellerin artacağı anlamına geliyor. 

• Ürün rekoltesinde, tarım gelirlerinde, ürün fiyatlarında yaşanan değişiklik, ürün 
ekim tarihlerinin değişmesine, otlak ve mera yerlerinin seçiminde değişiklikler 
yapılmasına neden olacak. 

• Deniz suyu ısısında artış, su seviyesinin yükselmesi, sel felaketlerinin ve diğer 
doğal afetlerin artması anlamına geliyor. 

• Đklim değişikliği,  yerleşim bölgelerini destekleyen ekonomik sistemlerde 
değişiklikler olması sebebiyle (enerji üretimi ve dağıtımında yaşanan problemler, 
binaların durumu, ulaştırma, turizm gibi endüstrilerde yaşanan değişiklikler...vb ) 
göçe sebep olabilecek. 

• Đnsan sağlığı etkilenecek: Açlık, susuzluk, yüksek ısıdan dolayı stres, sıtma...vb. 



• Dağlardaki buzullar ve kar örtüsünün azalmasından dolayı hidrolojiksistemler ve 
toprak stabilitesinde bozulmalar olacak. Ekosistemler ve türler tepelere doğru yer 
değiştirmeye zorlanacak. Tarım, turizm, kerestecilik ve diğer ekonomik aktiviteler 
bu durumdan olumsuz etkilenecek. Gelişmekte olan bir çok ülkede yerli halkın 
beslenme ve yakıt kaynakları yok olacak. 

• Tatlı su kaynaklarının kalitesinde tuzlu su karışımı nedeniyle azalma olacak.  

• Beslenme ile ilgili olarak kıyı bölgelerindeki balıkçılık ve tarım üretimi özellikle risk 
altında. Diğer riskli sektörler ise turizm, yerleşim ve sigortadır. Beklenen deniz 
seviyesindeki yükselme sonucu düz alanlar seller altında kalarak kıyı üretim 
alanları zarar görecektir. Bunun sonucu milyonlarca insan kıyı alanları ve küçük 
adalardan göç edecek. 

• Sel altında kalan topluluklardaki göçlerde bulaşıcı hastalık, psikolojik rahatsızlık 
ve diğer hastalıkların riski artacaktır. Böcekler ve diğer hastalık taşıyıcılar yeni 
alanlara yayılabilecek. 

  
Güney Avrupa Daha Fazla Etkileniyor 

• Đklim değişikliğinin etkisi Güney’de, Kuzey’den daha fazla olacak. 

• Su rezervleri Güney Avrupa’da bu yüzyılın sonunda yüzde 5-35 arasında 
azalacak.  

• Yaz yağmurlarında azalma, su bulmakta sıkıntı, toprak neminde azalma Güney 
Avrupa’da yaşanacak.  Özellikle Đtalya, Yunanistan ve Đspanya’da kuraklık 
artacak. Bu da Güney ve Kuzey Avrupa arasındaki farkı gittikçe artıracak.  

• Gece sıcak artışı, gündüzden daha fazla olacak. Sıcaklık artışı Güney’de , 
Kuzey’den iki misli fazla görülecek. 

• Kışın her on yılda bir yaşanan aşırı soğuklar 2080 yılında neredeyse yok olacak. 

• Alpler’deki buzların yarısı 21. yüzyılın sonunda yok olacak.  

• Nehirlerin, ırmakların taşması tüm Avrupa’yı etkileyecek. Sahil kıyılarında seller, 
erozyon, toprağın kuruması, turizmi, yerleşim bölgelerini, tarımı, sahil 
alışkanlıklarını ( balıkçılık gibi ) riske sokacak. 

• Üretim, Güney ve Doğu Avrupa’da azalacak. 

• Orman yangınları karbondioksit artışı nedeniyle Güney Avrupa’da artacak.  

• Daha marjinal ve fakir olan bölgeler çok daha fazla etkilenecek  

• Dağlık bölgelerde yüksek ısı, bazı bölgedeki sınırların değişmesine ve bazı  
türlerin yok olmasına neden olacak.   

• Havaların ısınmasından dolayı meydana gelen yangınlar, dağlık bölgelerdeki 
yerleşik  nüfusu etkileyecek ( özellikle Đtalya, Đspanya, Türkiye, Yunanistan ve 
Fransa ). 

• Şimdiki koruma şartlarında deniz seviyesinin 1 m yükselmesi ile Uruguay’ın 
%0.05’i, Mısır’ın %1’ i, Hollanda’nın %6’sı ve Bangladeş’in %17.5’inin sular 
altında kalacağı tahmin ediliyor. 

 

Türkiye’de Risk 
Küresel ısınmanın özelde Türkiye’ye yönelik etkisine ilişkin bazı Türk 
bilimadamlarınca dile getirilen görüşler ise özetle şöyle: 
 

• Sıcak ve kurak devrenin uzunluğundaki ve şiddetindeki artışa bağlı olarak, orman 
yangınlarının frekansı, etki alanı ve süresi artabilir. 



• Tarımsal üretim potansiyeli değişebilir. 

• Doğal karasal eko sistemler ve tarımsal üretim sistemleri zararlılardaki ve 
hastalıklardaki artışlardan zarar görebilir. 

• Türkiye’nin kurak ve yarı kurak alanlarındaki, özellikle kentlerdeki su kaynakları 
sorunlarına yenileri eklenecek, tarımsal ve içme amaçlı su gereksinimi daha da 
artabilecek. 

• Kurak ve yarı kurak alanların genişlemesine ek olarak yaz kuraklığının süresinde 
ve şiddetindeki artışlar çölleşme süreçlerini, tuzlanma ve erozyonu destekleyecek. 

• Kentsel ısı adasının etkisinin de katkısıyla, özellikle büyük kentlerde, sıcak 
devredeki gece sıcaklıkları belirgin bir biçimde artacak, bu da havalandırma ve 
soğutma amaçlı enerji tüketiminin artmasına neden olabilecek. 

• Deniz seviyesinin yükselmesine bağlı olarak, Türkiye’nin yoğun yerleşme , turizm 
ve tarım alanları durumundaki alçak taşkın –delta ve kıyı ovaları ile Haliç ve  ria 
tipi kıyıları sular altında kalabilecek. 

• Mevsimlik kar ve kalıcı kar-buz örtüsünün kapladığı alan ve karla örtülü devrenin 
uzunluğu azalabilir, ani kar erimeleri kar çığları artabilecek. 

• Kar erimesinden kaynaklanan akışın zamanlamasında ve hacmindeki değişiklik, 
su kaynaklarını, tarım, ulaştırma ve rekreasyon sektörlerini etkileyebilecek. 

 
Bu Değişimler Yok Edilebilir mi? 
Avrupalı iklimbilimcilere göre, en azından önümüzdeki yüzyılda küresel ısınmayı 
tersine döndürmek imkansız. Ancak, bilimadamlarına göre hükümetlerin, bu etkilerin 
en aza indirilmesi konusunda yapabilecekleri şeyler var.  
 
Örneğin,  
 
• Turizmin kuzeye doğru kayma olasılığına karşı, kuzey bölgelerinde yer alan  

yolların gözden geçirilmesi, ek yolların yapılması gibi tedbirlerin alınması 
gerekiyor. Turizm otoritelerinin, yatırımların ileride iklim değişikliğinden daha az 
zarar görecek kıyı şeritlerindeki ve kırsal bölgelerdeki alanlara yapılması için 
yatırımcıları motive etmesi ve bu konuda bilgilendirmesi gerekiyor. 

 
• Turizm endüstrisi için interaktif bir çalışma yapılması gerekiyor. Bakanlık, özel 

sektör ve iklim uzmanlarının bu konuda ortak çalışma üretmelerinde yarar var. 
 
• Gelecekte su kaynakları günümüzdeki gibi olmayacak, bu nedenle bu sektörün 

otoriteleri, suların en verimli şekilde kullanılması ve saklanılması konusunda ciddi 
önlemler almak zorundalar. Su kullanımının doğrudan  kontrolü için yeni 
teknolojiler, su kullanım alışkanlığının oluşturulmasına yönelik vergiler ve 
teşvikler, yeni havzaların oluşturulması, su kirliliğinin azaltılması, nehir 
kanallarının yenilenmesi, kıyı bitki örtüsünün korunması çalışmaları geliştirilmeli. 

 
• Portekiz, Fransa, Đtalya, Đspanya, Yunanistan ve diğer birçok Avrupa ülkesinden, 

iklim değişikliğine karşı ulusal faaliyet raporu istendi ve bunlardan bazıları olası 
erozyonlara karşı daha fazla ağaçlandırma yapmaları konusunda motive edildiler. 

 
• Güneydeki ülkeler, varolan ormanlık arazilerinin korunması için daha fazla çaba 

sarfetmeliler. 



 
• Tarımın, iklim değişikliğinden nasıl etkileneceği konusunda çifçiler eğitilmeli, 

toprağın kullanımı, ekim tarihi, otlakların seçimi gibi konularda bilinçlendirilmeliler.  
 
• Neredeyse Avrupa’nın tümünde balıkçılık istismar ediliyor. Bu nedenle bu konuda 

ciddi önlemler almak gerekiyor.  
 
• Đklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkisini en aza indirgemek için  

yapılacak araştırmalar, gözlemler desteklenmeli, çeşitli eğitim programları 
düzenlenmelidir. 

 
• Sele açık arazilerde yapılaşmanın önlenmesi gerekiyor. 
 
Türkiye Kyoto Protokolü’ne Taraf Oldu 
Đklim değişikliğinin önlenmesi konusunda ilk ciddi adım 1992 yılında Rio Dünya 
Zirvesi’nde atmosferik gazların konsantrasyonunun sabitlenmesi konusunda 
görüşbirliğine varılması ile atıldı. Daha sonra 1997’de yaklaşık 180 ülkenin katılımıyla 
Japonya’da yapılan konferansta Kyoto Protokol’ü imzalandı. Protokole göre 
hükümetler 2008-2012 tarihine kadar önemli sera gazlarının emisyonunu yüzde 5.2 
indirme kararı aldılar. Türkiye, şimdiye kadar bu hükümleri yerine getiremeyeceği 
kaygısıyla sözleşmeye taraf olmamıştı. Bununla birlikte bu yılın Şubat ayında 
Türkiye’nin Kyoto Protokolü’ne katılmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı, 
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. 
 
2013 yılından itibaren protokol hükümleri gereğince yeni bir dönem kontrol rejimi 
başlatılacak olup, ülkelerin üstleneceği sorumlulukların Aralık 2009’da Kopenhag’da 
yapılacak 15. Taraflar Toplantısında belirlenmesi hedefleniyor.   
 
TC Çevre ve Orman Bakanlığı’nca yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Kyoto 
Protokolüne taraf olan bir ülke olarak 2013’ten itibaren uygulanacak iklim değişikliği 
kontrolü rejiminde Türkiye çıkarlarını ortaya koyarak, şekillenecek yeni rejime taraf 
olma imkanına kavuşacak. Kyoto Protokolü’nün EK B listesinde yer almadığından 
Türkiye’nin 2012 yılı sonuna kadar  herhangi bir sera gazı azaltım yükümlülüğü 
bulunmuyor. Kyoto Protokolü’nün Ek B maddesinde emisyon azaltım tahhütünde 
bulunan ülkelerin listesi ve ölçülen emisyon sınırlandırmaları bulunuyor. 
 
Küresel Isınma Nedir? 
Sera etkisi, Dünya’daki ısıyı yaşanabilir seviyede tutan doğal bir süreçtir. Güneş 
enerjisi Dünya’yı ısıtır ve Dünya, Güneş’ten gelen ısıyı emerek yayar. Bu ısı, 
kızılötesi ışıma olarak uzaya geri döner. Dünya atmosferinin yüzde 1’inde sera 
gazları diye bilinen su buharı, karbondioksit, ozon, metan, nitro oksit bulunur. 
Kızılötesi ışıma ve sera gazları, bir araya gelerek atmosferdeki sıcaklığın ortalama 15 
derecede kalmasını sağlayacak bir yansıma oluşturur. Sanayi devriminden bu yana, 
insan faaliyetleri sonucu bu gazlarda artış olmaya başlamış ve bunun sonucu olarak 
da doğal geri emme süreçleri zorlanmış ve atmosferdeki sera etkisi 
konsantrasyonlarının yükselmesi sonucu küresel ısınma denilen sonuç ortaya 
çıkmıştır. >> 
 

 


