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Kara karbonu kalıcı olarak kilitli değildir. 

- İnsan eylemlerinden (Ormandan çeşitli amaçlarla arazi açılması) 

- Doğal olumsuzluk ya da tehlikelerden (Orman yangınları ve böcek saldırıları)  
    →Atmosfere geri dönmeye karşı savunmasızdır.  
 

Kısaca, karbonu karada depolamak dâhil 

→Fosil yakıt salımlarını etkili bir biçimde azaltmanın yerini hiçbir şey tutamaz!  
 

BMİDÇS (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ) 
 

BMİDÇS  

- Paris Antlaşması’nın küresel ısınma hedeflerini tutturmak ve 
- Giderek hızlanıp şiddetlenen insan kaynaklı iklim değişikliğini azaltmak için 

   → Ormanları koruyup geliştirerek yutak kapasitesini artırma yoluyla  

   → İnsan kaynaklı karbonu arazide tutmak (negatif salımlar) 
             → Çok önemli bir iklim değişikliği savaşımı eylem ve politikasıdır.  
 

Ancak bunlar 

- Doğrudan fosil yakıt kullanımını azaltma 

- Fosil yakıtlı enerji sistemlerinden 10-15 yıllık bir dönemde vazgeçme 
  (Örneğin, kömürlü termik santrallerden 2030’a ya da 2035’e kadar, vb.)  

- Güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerjilerin birincil enerji kaynağı yapma  

- İklim ve çevre dostu sürdürülebilir tarım ve döngüsel ekonomi gibi 
  → Etkili iklim değişikliği mücadele politikalarının yerini tutmayacaktır!  
 

 

Başlıca Tartışma Konuları ve Konunun Sentezi 
 

 

Atmosferik CO2 konsantrasyonu →İnsanlık tarihindeki en yüksek düzeydedir. 

-Öncelikle fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan CO2'deki bu artış     

  → Küresel sıcaklıklarda hızlı bir artışa neden oluyor.  
 

Karasal biyosferin bileşenleri (örneğin toprak, bitki örtüsü, sulak alanlar, vb.)  
 - Atmosferden CO2'yi uzaklaştırarak ya da  

 - Atmosfere CO2 salınmasını önleyerek  

     → İklim değişikliğinin hafifletilmesine önemli bir katkı sağlayabilir. 
 

- Karbonca zengin bitki örtüsünü açmak ya da 

- Yok etmekten kaçınmak ve yeniden büyüyen bitki örtüsünü korumak 

  → Arazi sistemleriyle iklim değişikliğini hafifletmek için en etkili yollardandır. 
 

-Karbon bakımından zengin bitki örtüsünün korunmasının 

  → Biyolojik çeşitliliğin ve su kalitesinin korunması ile 

  → Uzun vadeli toprak karbon depolamasının geliştirilmesinde etkilidir. 
 

Ormansızlaşma ve İklim Değişikliği  
 

Fosil yakıtlardan kaynaklanan yıllık karbon salımları 

-Sürdürülebilir arazi karbon azaltma yöntemleriyle depolanabilecek yıllık 

  → Karbon miktarından on kat daha fazladır.  
 

Sonuç olarak, ormanlarda karbon depolayarak 

- Fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan  

- Sera etkisini ve küresel ısınmayı dengelemek  
     → Etkili ve başarılı bir politika uygulaması değildir!  
 

Bunun nedeni 
-Fosil yakıtların atmosfere mevcut ormanların emebileceğinden 

    → Çok daha fazla CO2 pompalamasıdır.  

-İklim değişikliği arttıkça 
  → Ormanlardaki karbon depoları giderek daha kararsız hale gelecektir.  
 

Bunun için fosil yakıtlardan kaynaklanan küresel sera gazı salım düzeylerini  

→Hızlı bir şekilde azaltmalıyız.  

 
9. AŞIRI HAVA VE İKLİM OLAYLARI: 

 

SICAK HAVA DALGALARI, ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR VE KURAKLIKLAR  
 

Başlıca sera gazlarının atmosferdeki birikimlerinin en önemli sonucu 
-Yerkürenin enerji dengesi üzerinde ek pozitif ışınımsal zorlama oluşturarak 

  → Dünya ikliminin daha sıcak ve daha değişken olmasına sebep olmasıdır. 
 

21. yüzyılda dünyanın birçok bölgesinde  

-Aşırı hava ve iklim olaylarının ve afetlerinin sıklık ve şiddetinde 

   → Artışlar olabileceği ihtimaldir. 
 

Aşırı Sıcak Koşullarda, Kuvvetli Yağışlarda ve Kuraklıklarda 

Gözlenen Bölgesel Değişmeler 
 

İnsan kaynaklı iklim değişikliği 
- Dünyada birçok hava ve iklim ekstremlerini (aşırılıklarını) etkilemektedir. 

- Sıcak hava dalgaları 

- Daha kuvvetli ve şiddetli yağışlar 
- Kuraklıklar ve  

- Tropikal siklonlar gibi  

   →Aşırı olaylarda gözlemlenen değişikliklerin ve 
      - Özellikle bunların insan etkisine atfedilmesinin kanıtları  

                   → Yaklaşık son 10 yılda daha da güçlenmiştir. 
 

1950'lerden bu yana çoğu kara bölgesinde  
- Aşırı sıcakların →Daha sık ve daha şiddetli hale geldiği 

- Aşırı soğukların →Daha az sıklıkta ve daha az şiddetli olduğu kesindir. 

 
→ İnsan kaynaklı iklim değişikliği bu değişmelerin ana itici gücüdür.  
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- Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)  

- 6. Değerlendirme Raporu (AR6)  

- 1. Çalışma Grubu’nun hazırladığı  
   → İklim Değişikliğinin Fiziksel Bilim Temeli Raporu’na göre: 
  
Denizlerdeki ısı dalgalarının sıklığı 1980'lerden bu yana  

  →Yaklaşık iki katına çıkmıştır ve 
  → İnsan etkisi en az 2006'dan beri bunların çoğuna katkıda bulunmuştur. 
 

 İnsan kaynaklı iklim değişikliği 
- Yağışın azaldığı bölgelerde daha belirgin olmak üzere 

- Artan hava sıcaklığı ve toprak neminin buharlaşması nedeniyle  

    →Bazı bölgelerde tarımsal ve ekolojik kuraklıkları artırmıştır. 
 

İnsan etkisi 1950'lerden bu yana eş zamanlı aşırı olayların olasılığını artırdı.  
 

-Kuraklıkların sıklığındaki artışların yanı sıra 

- Bazı bölgelerde yangına elverişli hava ve bileşik sel oluşumları görüldü. 

  
10. İKLİM DİPLOMASİSİ 

BİRLEŞMİŞ MİLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 

VE KYOTO PROTOKOLÜ 
 

İKLİM DİPLOMASİSİ (İklim Değişikliği Diplomasisi): 
 

- Girdilere dayalı uzun soluklu ve çok taraflı bir politika alanı ve yaklaşımıdır.  
  Bilim, teknoloji, coğrafi temsil, politik süreçler, yasalar, denkserlik (hakkaniyet)  

  etik, ve felsefe gibi zengin bir çeşitlilik barındırır.  
 

- İklim değişikliği ulusal sınırların dışına taşmış küresel bir konudur. 
   - Konu yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde  

   - Bireyselden Birleşmiş Milletler’e (BM) geniş bir düzlemde ele alınmalıdır.  
 

Bu yüzden devletler iklim değişikliği konularında lider konumdadır.  
-Ama yine de sivil toplum, yerel yönetimler, iş dünyası ve akademiyi içeren  

   →Diğer aktörler de bu sürecin gerekli olan önemli paydaşlardır.  

 
“Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi”  (BMİDÇS) 
 

Sera gazı salımlarını belirlenen bir yıla kadar istenen oranda azaltma girişimidir.  
→ Girişimlerin en önemlisidir. 
 

Sözleşme’nin hazırlıkları  

 → BM Hükümetlerarası Görüşme Komitesi (INC) tarafından sürdürüldü.  

→ BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda (UNCED) (1992 Rio)  imzaya açıldı. 
    -166 ülke ve Avrupa Topluluğu (AT) imzaladı. 

     → Sözleşme 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girdi  
 

Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleriyle birlikte 

  → Ek II’ye alınmıştır. 
 

Türkiye BMİDÇS’nin eklerinde gelişmiş ülkeler arasında değerlendirilir. 
- Ancak bazı zorunluluklar nedeniyle BMİDÇS’yi Rio’da imzalamamıştır. 
 

Türkiye yaklaşık 10 yıl süren zor ve yoğun diplomatik uğraşılardan sonra 
→ BMİDÇS’ye Ek II’den çıktı ve 2004 yılında bir Ek I ülkesi olarak taraf oldu. 

 

BMİDÇS KYOTO PROTOKOLÜ  
 

Küresel düzeydeki insan kaynaklı sera gazı salımlarını  
- 2000 sonrasında azaltmaya yönelik yasal yükümlülükleri  

    → BMİDÇS Kyoto Protokolü (KP) düzenlemektedir.  
 

KP’ye göre Ek I tarafları (OECD, AB ve eski sosyalist Doğu Avrupa ülkeleri) 
→ Sera gazlarını 2008-2012 döneminde  

     → 1990 düzeylerinin en az % 5 altına indirmekle yükümlüdür. 
 

KP’nin ve Kyoto düzeneklerinin uygulanmasına ilişkin yasal kuralların çerçevesi 

 →Temmuz 2001’de kabul edilen Bonn Anlaşması ile çizildi. 

 
11. BMİDÇS PARİS ANTLAŞMASI VE SONRASI 

 

Paris Antlaşması Ana İlkeleri ve Hedefleri  
 

BMİDÇS Paris Antlaşması → 4 Kasım 2016’da yürürlüğe girdi.  
 

Paris Antlaşması tarafların 2020 yılından başlayarak  

 - Küresel iklim sistemini koruma 

 - İklim değişikliğiyle savaşım  
 - Bu değişiklikleri sınırlandırmaya yönelik salım azaltım konularını kapsayan   

            → Yasal olarak bağlayıcı bir küresel antlaşma olarak kabul gördü. 
 

Paris Antlaşması’nın ana amacı: 

- Küresel sıcaklık artışını 2oC’nin olabildiğince altına çekmek ya da 

- Mümkünse 1.5oC’de sınırlandırmaktır. 
 

Bu kapsamda taraf ülkeler 2020 yılına kadar  

-“Ulusal olarak belirlenmiş katkılar” (NDCler) olarak bilinen 
    → İklim eylemleri için kendi planlarını sunmakla yükümlü olacaktır.  
 

Ülkeler NDC’lerinde, Paris Antlaşması hedeflerine ulaşmak amacıyla  

  →Kendi sera gazı salımlarını azaltmaya yönelik eylemleri garantiye alacaktır.  
 

 

Glasgow Konferansı’nın Ana Sonuçları ve Glasgow İklim Paktı 
 

2021’de İskoçya’nın GLASGOW kentinde gerçekleştirilen 

- BMİDÇS 26. Taraflar Konferansı’ndan beklenti çok yükselmişti. 
 

Glasgow Konferansı’nda ülkeler bazı konularda ilerleme sağlamakla birlikte →  

 



MODÜL 6                                             6 -A                                   Konu Anlatım 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- İklim değişikliği savaşımı ve 

- Paris Antlaşması’nın 1.5 °C ve 2 °C küresel ısınma hedeflerinin tutturulması 

- Sera gazı azaltım yükümlülüklerinin kabulü 
- Fosil yakıtların (özellikle kömür kullanımının) hızla terkedilmesi” konularında 

   → Olması gereken ilerleme sağlanamadı! 

   → Birçok konudaysa başarısız olundu! 
 

Hükümetler 2015 Paris Antlaşması’nı kabul ettiğinden beri 

 - Başta güneş, rüzgâr, piller ve diğer yenilenebilir teknolojilere  

   → 2.2 trilyon Amerikan dolarından fazla para harcadı.  
 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Dünya Enerji Görünümü 2021 Raporu’nda 

 - 2050’ye Kadar Net Sıfır Salım Senaryosu altında  
 - 2050’ye kadar en fazla yatırım gerektiren teknolojiler büyüklük sırasıyla 

    → Bataryalar (piller), açık deniz rüzgâr enerjisi ve yakıt hücresidir.  

 
12. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE POLİTİKALARI 

 

IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) 
 

IPCC’nin açıkladığı raporlar: 

- İnsan faaliyetleri sonucunda atmosfere bırakılan sera gazlarının  

      → İnsanlık tarihindeki zirve değere ulaştığını 
- Küresel sıcaklık artışının +1.5°C ile sınırlandırılması için  

- İnsan kaynaklı küresel net karbon salımlarının  
- 2030’a kadar 2010 yılı değerlerine kıyasla %45 azaltılması gerekir. 
 

Sera gazlarının salımlarının azaltımında, salım yoğunluğu açısından  

-Ulaştırma sektörü, enerji sektörü, binalar, sanayi, yerleşme, şehirleşme, 

tarım, ormancılık ve arazi kullanımı gibi sektörler ön plana çıkmaktadır  
 

Ulaştırma sektörü insan kaynaklı sera gazı salımlarının azaltımında önemlidir. 
- Ulaştırmada emisyon azaltımı için  

→ Elektrikle çalışan araçların kullanımı gündemdedir. 
 

Elektrifikasyon için 

- Düşük karbonlu yakıtların tercih edilmesi ve 

- Nükleer enerji kaynaklarından enerji temini üzerinde durulmaktadır.  
 

-Ayrıca hidrojen teknolojilerinin 

- Hidrojen yakıtlarının ve  
- Biyo yakıtların ulaştırma sektöründe kullanılması önerilmektedir. 
 

 Enerji ve emisyon yoğunluğu yüksek olan karayolu ve havayolu ulaşımı yerine 

  → Demir yolu ile ulaşımın teşvik edilmesi etkilidir. 
 

İnşaat sektörü (Bina sektörü: Konutlar, hizmet binaları ve ticari binalardan)  

 - Enerji kullanımının % 36’sından 

 - Karbon salımının ise %37’sinden sorumludur. 
 

Binalarda emisyon azaltımı için 

- Enerji verimliliğinin yaygınlaştırılması 

- Alan ve bölge ısıtma sistemlerinde daha verimli teknolojilerin kullanılması 

- Aydınlatma ve elektrikli ev aletlerinde  
  →Az enerji ile yüksek verimli teknolojilerin veya aletler kullanılmalıdır. 
 

Bununla birlikte  

- Binaların yapımı 

- Binalarda kullanılan malzeme 
- Binaların tasarımı ve binalarda tercih edilen ekipmanlar da  

       →Emisyonların azaltılmasında önemlidir.  
 

 Sanayide geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı  

 -Hem enerji yoğunluğunun daha düşük olması 
 - Hem de ek hammadde ihtiyacını azaltması nedeniyle önemlidir.  

 

13. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN ETKİLENEBİLİRLİK VE UYUM  
 

SOSYAL COĞRAFYA: Ekonomi, nüfus, enerji, sanayi, enerji coğrafyası...içerir. 
 

FİZİKİ COĞRAFYA  

 - Atmosfer, hava ve iklimi, hidrolojiyi ve su kaynaklarını, jeomorfolojiyi, ekolojiyi,  
  bitki örtüsünü, toprağı … içerir. 
 

Çeşitli adaptasyon (uyum) kapasitelerine sahip olan ülkeler 
-Etkileri farklı yollarla ele alabilirken 
 

  Birçok gelişmekte olan ülke ve kırılgan devletler  

        →İklim değişikliğinden daha fazla etkilenmektedir.  

        → Bu durum gelecekte yüksek olasılıkla daha da kuvvetlenecektir.  
 

İklim değişikliğinden etkilenebilirlik: 

- Bir topluluk ya da sistemin iklim değişikliği stresinden etkilenme ya da 

- Etkiye açık olma derecesi 
- Gerilimi karşılama ya da yanıtlama düzeyi (duyarlılık) ve 

- İklim değişikliklerine uyum düzeyi ya da uyum kapasitesi arasındaki ilişki”dir. 
 

 IPCC’ye göre insan sistemlerinde uyum: 

-Zararı azaltmak ya da iyi fırsatlardan yararlanmak için 

- Var olan ya da beklenen iklime ve etkilerine uyarlanma sürecidir.  
 

Doğal sistemlerde uyum → Güncel iklime ve etkilerine uyarlanma sürecidir.  
 

 

Maladaptasyon: İklimle ilgili olumsuz sonuçların riskinde artışa yol açabilecek 

“yanlış uyum” eylemleridir. 
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Ekosistemlerin ve İnsanların Etkilenebilirliği:  
 

Günümüzde yaklaşık 3.3 ila 3.6 milyar insan 

  → İklim değişikliğine karşı oldukça savunmasız durum ve koşullarda yaşıyor. 
 

Türlerin yüksek bir oranı iklim değişikliğinin etkilerine açıktır.  

- İnsan ve ekosistem etkilenebilirliği birbirine bağlıdır.  
 

 
Şekil 13. Eş zamanlı aşırı olayların (ekstremler) risk birleşimi 

 
Buna göre riskleri birleştiren sıklık ve şiddetleri artan sıcak hava dalgaları ve 

- Kuraklıklar gibi çoklu aşırı olayların yönetilmesi daha zordur. 

 

 Biyoçeşitliliğin ve Ekosistemlerin Korunması:  
 

Küresel ölçekte biyoçeşitliliğin ve ekosistem hizmetlerinin korunması 

- Dünyanın kara, tatlı su ve okyanus alanlarının 

   → Yaklaşık % 30 ila % 50'sinin etkin ve adil bir şekilde korunmasına bağlıdır. 
 

Biyoçeşitliliğin iklim değişikliğine karşı  

- Direngenliğini oluşturmak ve 
- Ekosistem bütünlüğünü desteklemek 

     → İnsana ve doğaya birçok yararı vardır: 

        - Geçim kaynakları ve insan sağlığına faydaları vardır. 
        - Gıda, lif ve su sağlanmasında etkilidir. 

        - Afet riskini azaltır.  
        - İklim değişikliğine uyum ve savaşıma destek sağlar. 

 

14. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
 

Atmosferdeki sera gazı salımlarının %77’si 
  → Petrol, kömür, doğal gaz gibi fosil yakıtların yanmasıyla oluşur. 
 

 Günümüzde başlıca sera gazlarından olan CO2’nin atmosferdeki miktarı 

   → Doğanın kabul edebileceğinden çok daha hızlı artmaktadır.  
 

 

Bunun sonucunda yeryüzünün ortalama yüzey sıcaklığı 

  → Sanayi öncesi döneme oranla yaklaşık 1.2°C artmıştır.  
 

Enerji üretiminde ve tüketimindeki tüm süreçlerde açığa çıkan emisyonlar 

  → İklim değişikliğinin en önemli nedenidir.  
 

Buna ek olarak kömür ve doğal gaz gibi yakıtların kullanımı 

  - Sera gazlarının yanı sıra azot oksitleri (NOx) ve sülfür oksitler gibi 

    →Zehirli gazları açığa çıkarmakta ve 
        →Bu gazlar asit yağmuru gibi hava kirliliği ve 

        → Birçok sağlık ve çevre sorununa neden olmaktadır.  

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ 

- Karbon salımlarının azaltılmasında ve 

- İklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesinde önemli bir role sahiptir.  
 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKALARI 

Hem ekonomik büyüme ve 
  - Sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkili olması 

Hem de toplam sera gazı salımının azaltılmasında oynadığı kilit rol nedeniyle 

  → Hassasiyetle ele alınması gereken alanların başında gelmektedir. 
 

Enerji Verimliliği 

-İklim değişikliğiyle mücadelede vazgeçilmez öneme sahiptir.  
- Artan enerji ihtiyacı için doğal kaynakların tahribini önlemenin yanı sıra     

   → Ekonomik açıdan da kârlıdır.  
 

WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) 
 

WWF-Türkiye tarafından yayımlanan  

 “İklim Çözümleri 2050: Türkiye Vizyonu” adlı rapor 

   -Nüfus ve kalkınma düzeyi artarken enerji verimliliği sayesinde 

    → Enerjiye talebin yılda %39 azaltılabileceğini ifade etmektedir.  

    →Verimlilik için yapılan yatırımlar kendi kendini karşılamaktadır.  

 
 


