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ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
 
 

 

ATMOSFER, HAVA, İKLİM VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLİŞKİSİ 

 Atmosfer (hava küre) → Yerküreyi sarar. 
- Yerkürenin yaşanabilir bir gezegen olmasını sağlayan çeşitli gazlardan oluşur. 

 

TROPOSFER: ( Ortalama kalınlığı 11 km) 

- Atmosferdeki hava olayları (Bulut, yağış ve fırtına …) En alt tabaka.  

- Temel gazlar [azot (N), oksijen (O2), argon (Ar) ] 

- Sera gazları[Su buharı (H2O), karbondioksit (CO2) ve metan (CH4)]  
 

Atmosfer → Yeryüzünden ısı enerjisi ve nem alır ve 

-Kazandığı bu enerji ve nemi dolaşım ve okyanus akıntılarıyla yeniden dağıtır.  
 

Sonuçta ısı enerjisinin bir bölümü ve nemin çoğunluğu yeryüzüne döner. 
 

Atmosfer 

 -Canlıları radyasyon enerjisinden (Güneş’in şiddetli kısa dalga boylu ışınımı) ve  

 -Bazı zararlı ışınım türlerinden (Morötesi - ultraviyole B ışınımı) de korur.  
 

Yerküre - atmosfer - uzay arasındaki sürekli karşılıklı enerji değişimi vardır. 
 

 

HAVA: 

Herhangi bir yerde ve zamandaki atmosfer koşullarının  

  → Herhangi bir andaki kısa süreli durumudur.  
 

Türkiye Akdeniz iklimi bölgesindedir. 
 

Akdeniz İklim Bölgesi: 

  Hem nemli ılıman ve soğuk kuşağın 

  Hem de subtropikal ve tropikal kuşağın özelliklerini taşır… 

Kışın → Ilıman/soğuk kuşağa özgü alçak basınç 
Yazın → Sıcak kuşağa özgü; sıcak, kurak ve sakin hava koşulları egemendir.  
 

 Baharda → Her iki büyük iklim kuşağına özgü hava koşulları etkilidir. 
 

İKLİM: 
 

 - Yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca gözlenen  
 - Tüm hava koşullarının ortalama özellikleridir. 
 
 

  İklim Değişikliği:  Uzun süreli ve yavaş gelişen değişikliklerdir. 

 İklim değişikliği → Doğal iç süreçler ve dış zorlama etmenleri ile oluşabilir  
 

TÜRKİYE İKLİMİ VE KURAK BÖLGELER 
 

ARİDİTE: 

Yeryüzünün herhangi bir yerinde  

  → Sürekli yağış ve nem açığı koşulları ya da hidroklimatolojik kuraklıktır. 
  → Coğrafi ve/ veya klimatolojik kurak olma durumudur.  

 

KURAKLIK: 

  Yeryüzündeki çeşitli sistemlerce kullanılan doğal su varlığının 

  - Ortalamanın altında uzun süreli gerçekleşmesi sonucunda 
      → Su açığı ve yetersizliğidir. 
 

KURAKLIK: 

Türkiye’de gerçek çöllerin yer aldığı gerçek kurak (arid) araziler yoktur!  

Farklı şiddetlerde çölleşmeye açık ya da çölleşmeden etkilenebilirliği olan 

→Yarıkurak, kurakça-yarınemli ve nemlice-yarınemli bölge ve yöreler vardır.  
 

 

Türkiye’nin Bugünkü Su İklimi ve Su Potansiyeli  
 

Aridite İndisi’ne göre: Türkiye’de çölleşmeye eğilimli 
 

 - Yarıkurak ve kurakça-yarınemli araziler yaklaşık %30’unu kaplar.  
 - Nemlice-yarınemli kuraklık sınıfı ile birlikte bu oran % 60’a ulaşır.  

 Türkiye’nin Su iklimindeki değişkenlik de dikkat çekici derecede yüksektir.  

TÜİK, 2020; Kalkınma Bakanlığı, 2014; DSİ, 2020)verilerine göre: 
 

 Yıllık ortalama kişi başı su oranı dünya ortalamasının %18’ine karşılık gelir.  
→ Türkiye su zengini bir ülke değildir! (Öyleymiş gibi yaşayan bir ülkedir) 
 

İklim →  Canlı türlerinin ve çeşitliliğinin en önemli etkenlerindendir. 
 

İklimde Meydana Gelen Değişikliklerin Temel Sebepleri: 

1- Milankovitch döngüleri 

2- Güneş’ten gelen enerji miktarındaki değişimler 

3- Okyanusal ve atmosferik süreçler 
4- Volkanik püskürmeler ve atmosferdeki birikimleri 

5- İnsan kaynaklı sera gazlarının (CO2, CH4, N2O, vb.) artışı 
 

 Sanayi Devrimi ile birlikte→ Sera gazı birikiminde hızlı artış oldu. 

→ Buna bağlı olarak küresel ısınma ve olumsuz sonuçları görülür. 
 

Devletlere iklim değişikliği konusunda (1988’de Birleşmiş Milletler himayesinde) 

 -  Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve  

 -  Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ortaklığında  
         →  Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) kurulmuştur. 

 

 Sanayi Devrimi’nden bu yana atmosferde biriken CO2 ve diğer sera gazları 

   → Gezegenimizin yüzey sıcaklığı ortalama 1.2°C artmıştır. 
 

 IPCC raporları ve çeşitli araştırmalara göre 

-Gezegenimizin yüzey sıcaklığının yüzyıl sonuna kadar 

   → En fazla 2°C artış göstermesinin kabul edilebilir olduğu bildirilmiştir. 
 

“Kırmızı alarm” olarak değerlendirilen 

   IPCC “İklim Değişikliği 2021: Fiziksel Bilim Temeli Raporu”na göre:  
   - İnsanlık 1.5°C’lik geri dönülmez eşik noktasına tehlikeli yakınlıktadır. 

   - Isınmanın engellenmesinde mevcut çabalar yetersiz kalmaktadır. 
 

MODÜL 6                                             1 -B                                       KISA KISA  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

 Küresel iklim değişikliği → Dünyanın geleceği için tehdittir.  
   - Fosil yakıtlar sınırlandırılmalı  

   - Yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşüm teşvik edilmelidir. 
 
 

 KUTUPLAR→ Dünyanın geri kalanından iki - üç kat daha hızlı ısınmaktadır. 

 İklim değişikliğine karşı en savunmasız bölgelerdir. (Hızla erimektedir. ) 

 ( Kutuplardaki ısınma dünyanın diğer bölgelerinden yedi kat daha fazladır.) 

 Antarktika'da ve Kuzey Kutbu'nda 2022’de aynı zamanlarda 

  → Rekor sıcaklıklar ( Zıt mevsimlerde iki kutbun aynı anda erimektedir) 
 

 
 

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) (BM’ye bağlı olarak çalışır) 

- Her yıl iklim değişikliği değerlendirmesi yapmaktadır.  
 
 
 

Okyanuslar  → Doğal karbon yutağıdır ve 

                     → Atmosferdeki karbondioksit gazının bir kısmını emer.  
 

 Dünya genelinde sel, kasırga, kuraklık ve orman yangını gibi 
    → Hava olaylarına bağlı afetlerin sayısı ve şiddetinde rekor artış görülür. 
 

  UNCCD (BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi)  
 

  UNCCD “Sayılarla Kuraklık 2022 Raporu” 

     → İklim değişikliği ile şiddetlenen kuraklıkların etkisini bildirmektedir. 
 

İKLİM SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ  - Fiziksel İklim Sistemi 
 

Küresel iklim (Beş bileşeni vardır): 

1) Atmosfer (Hava Küre)     3) Krayosfer (Buz Küre)    5) Biyosfer (Yaşam Küre)  

2) Hidrosfer (Su Küre)         4) Litosfer (Taş Küre)  
 

 

Tüm atmosfer hareketlerinin enerji kaynağı Güneş’tir.  

- Güneş’ten gelen kısa dalga boylu enerji (GKDB Güneş ışınımı) 

- Atmosferi geçerek yeryüzüne ulaşır. 
 Önce yüzey ısınır→  Sonra üzerindeki hava yüzeyden başlayarak ısınır.  

Yeryüzü → Atmosfer için ana ısı kaynağıdır. 
 

Isınma: Günün ve yılın zamanına -yüzeyin şekline ve özelliklerine bağlıdır.  
 

 Güneş’ten gelen enerji eşitsiz bir şekilde dağılır 

- Yatay hava hareketlerini(Rüzgârı) ve  

- Dikine hava hareketlerini (konveksiyon) oluşturur. (Bulutlar ile yağışlar …) 
  Güneş enerjisi → İklim sistemini yönetir. 
 

 

Fiziksel İklim Sisteminin Bileşenleri 
 

 İklim sistemindeki içsel interaktif bileşenler 

 Atmosferi, okyanusları, karayı, kar örtüsünü, karasal buzulu ve hidrolojiyi içerir. 

    → Bu ana bileşenler atmosferik süreçleri kuvvetli bir biçimde etkiler. 

 İnsan etkinlikleri 

  Azot ve oksijen gibi gazların ve sera gazlarının birikimlerini doğrudan etkiler.  
 

 İklim sistemine göre “dış” bileşenler: 

  - Güneş’i ve enerjisini - Yerkürenin yörüngesini 

  - Yerkürenin ekseni çevresindeki dönüşünü    - Kara ve deniz dağılışını … içerir.  

 Bu bileşenler→ Doğal nedenler ile değişebilen “ortalama” iklimi belirler. 

 

GÜNEŞ RADYASYONU VE KÜRESEL ENERJİ DENGESİ 
 

 

 Güneş ve Yer Işınımı  
 

 Yerküre ile atmosfer sistemi arasındaki enerji transferi ile  
  - İklim sisteminin sıcaklık, basınç, rüzgâr, yağış, bulut ve nem öğeleri oluşur. 

  - Güneş, yerküre ve atmosfer → Birlikte muazzam bir ısı motorunu oluşturur.  
 

 

 Yerküreyi İlgilendiren Elektromanyetik Işınım:  

1) Güneş’ten yerküreye ulaşan GKDB Güneş ışınımı        (GKDB→ Kısa dalga) 

2) Yeryüzünden salınan GUDB karasal ya da yer ışınımı  (GUDB→ Uzun dalga) 
 
 

Yerkürenin Hareketleri ve Yerküre-Güneş İlişkileri 
 

 Yerkürenin 1) Rotasyon 2) Revolusyon 3) Presesyon  (üç hareketi vardır) 

1) ROTASYON: Yerkürenin kendi ekseni çevresindeki dönüşüdür.  

2) REVOLUSYON: Yerkürenin Güneş’in çevresindeki dönüşüdür. 

3) PRESESYON (Yalpalama): Rotasyon sırasında başını sallayarak dönmesidir. 
 

 Yerkürenin Enerji Bütçesi  
 

 Güneş’ten gelen enerji ile yeryüzünden ve atmosferden uzaya salınan ve kaçan  
        →  Enerji tutarı dengede olmalıdır.  
 

 

DOĞAL İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ: 
 

LEVHA HAREKETLERİ VE MİLANKOVİÇ DÖNGÜLERİ  

 

 Levha Tektoniği Nedir?  
 Mantonun üst bölümü → Litosfere göre daha sıcak ve daha akışkandır. 

                                      → Astenosfer olarak adlandırılır.  

 Geniş ve katı levha parçaları bu sınırlar boyunca uzaklaşır (diverjans)  
  yaklaşır  (konverjans) ya da yanal olarak hareket eder (transform levha sınırı) 

 Levha tektoniğinden önce bilim insanları birçok doğa olayını açıklayamıyordu: 
  

 Okyanusal ve kıtasal levhalar→ Yılda birkaç mm ya da cm hızla sürüklenir.  

 → Sonuçta rüzgârlar ve okyanus akıntıları yavaş ama geniş ölçekli değiştirir.  
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Levha Tektoniği, İklim ve İklim Değişikliği İlişkisi 
 

 Levha tektoniği→Doğal Dünya’daki üç ana iklim zorlama etmeninden biridir.  

 1) Levha tektoniği 

 2) Yerküre ile güneş arasındaki astronomik ilişkiler (Orbital zorlama) 

 3) Güneş enerjisinin şiddetindeki değişiklikler 
 

 İklim zorlaması→ Herhangi bir düzeneğin iklimi değişmeye zorlamasıdır.  
→ Bu bir pozitif insan kaynaklı ışınımsal zorlamadır. 

 

İNSAN KAYNAKLI İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ: 
 

KUVVETLENEN SERA ETKİSİ VE KÜRESEL ISINMA  
 

Işınımsal Zorlama Nedir?  
 

“Normal koşullarda” yer/atmosfer sistemine giren GKDB Güneş enerjisi ile 

 → Geri salınan GUDB yer ışınımı dengededir. 

 Yer/atmosfer sisteminin enerji dengesindeki herhangi bir değişikliğe I.Z. denir. 
 

 İklim değişikliğine neden olan başlıca olumsuz insan etkinlikleri ve eylemleri: 
 1) Hızla artan insan kaynaklı çeşitli salımlar (sera gazları-Ozon deliciler) 

 2) Arazi kullanımı ve değişikliği ve  

 3) Ormansızlaşma gibi sürekli ve geniş ölçekli değişiklikler ve bozulmalardır.  
 

 Atmosferdeki Değişken Gazlar ve Aerosoller  
 

 AEROSOLLER: 
 - Havada asılı durabilen ve atmosfer dolaşımıyla sınırlar ötesi yer değiştirebilen  

 - Çeşitli sıvı ya da katı küçük parçacıklardır. (Sülfat aerosolü) 
 

 DOĞAL SERA ETKİSİ:  

Yerkürenin sıcaklık dengesinin kuruluşundaki en önemli süreç olan  
-Doğal sera etkisinin oluşumu 

  →Atmosferin GKDB Güneş ışınımını geçirme 

  → Buna karşılık GUDB yer ışınımını tutma eğiliminde olmasına bağlıdır.  
 

 KUVVETLENEN SERA ETKİSİ: 
 

 Çeşitli insan etkinlikleri ile atmosfere salınan sera gazları birikimi artar 

 - Yerküre’nin GUDB ışınım yoluyla soğuma etkinliğini zayıflatarak 
  → Onu daha fazla ısıtması ile pozitif ışınımsal zorlamanın oluşmasıdır. 
 

İNSAN KAYNAKLI İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ: 
 

 Ormansızlaşma ve Fosil Yakıt ile İklim Değişikliği 
  

 Karbon: Kara ve atmosfer arasında  

   → Her zaman doğal olarak ve insan eylemleri yoluyla karşılıklı değişmektedir.  

 Ormansızlaşma gibi olumsuzluklar nedeniyle  
 - Kara CO2  kaybeder →  “Aktif” karbon karadan atmosfere aktarılır. 
 

 Kara karbonu kalıcı olarak kilitli değildir. 

 - İnsan eylemlerinden (Ormandan çeşitli amaçlarla arazi açılması) 
 - Doğal olumsuzluk ya da tehlikelerden (Orman yangınları ve böcek saldırıları)  
 

BMİDÇS (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi )  

 BMİDÇS Paris Antlaşması’nın küresel ısınma hedeflerini tutturmak ve 

 - Giderek şiddetlenen insan kaynaklı iklim değişikliğini azaltmak ister. 
 

Kısaca, karbonu karada depolamak dâhil 
  →Fosil yakıt salımlarını etkili bir biçimde azaltmanın yerini hiçbir şey tutamaz! 

 Hiçbir mücadele 

 - 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!  
 

Ormansızlaşma ve İklim Değişikliği  
 

 Ormanlarda karbon depolayarak fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan  

  - Sera etkisini ve küresel ısınmayı dengelemek etkili yol değildir! 

 Bunun için fosil yakıtlardan kaynaklanan küresel sera gazı salım düzeylerini      
  →Hızlı bir şekilde azaltmalıyız.  
 

AŞIRI HAVA VE İKLİM OLAYLARI: 
 

 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. 
 

 Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)  

  İklim Değişikliğinin Fiziksel Bilim Temeli Raporu’nu yayınladı. 
 

İKLİM DİPLOMASİSİ 
 

 İKLİM DİPLOMASİSİ (İklim Değişikliği Diplomasisi): 

 İklim değişikliği ulusal sınırların dışına taşmış küresel bir konudur.  

  Bu yüzden devletler iklim değişikliği konularında lider konumdadır.  
   -Ama yine de 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. 

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 (KP) 

İnsan kaynaklı sera gazı salımlarını 2000 sonrasında azaltma çalışması. 
 

  → 1990 düzeylerinin en az % 5 altına indirmek … 

 

MODÜL 6                                             2 -B                                      KISA KISA  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BMİDÇS PARİS ANTLAŞMASI VE SONRASI 
 

Paris Antlaşması Ana İlkeleri ve Hedefleri  (2016’da yürürlüğe girdi.) 
 

Paris Antlaşması’nın ana amacı: 

- Küresel sıcaklık artışını 2oC’nin altına çekmek (1.5oC’de sınırlandırmaktır.) 
 

 Glasgow Konferansı’nın Ana Sonuçları ve Glasgow İklim Paktı (2021) 

 → Olması gereken ilerleme sağlanamadı! (Birçok konuda başarısız olundu!) 
 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE POLİTİKALARI 
 

IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) 
 

 IPCC’nin açıkladığı raporlar: 

 - Sera gazları /  Sıcaklık artışının +1.5°C ile sınırlandırma - Karbon salımları  
 
 

 Ulaştırma sektörü insan kaynaklı sera gazı salımlarının azaltımında önemlidir. 

  - Ulaştırmada emisyon azaltımı için elektrikle çalışan araçlar kullanılmalıdır. 

 Enerji ve emisyon yoğunluğu yüksek olan karayolu ve havayolu ulaşımı yerine 
  → Demir yolu ile ulaşımın teşvik edilmesi etkilidir. 
 

 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 araçlar… 

 - Binaların özellikleri 
 - Sanayide geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı  

   → Emisyonların azaltılmasında önemlidir.  
 

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN ETKİLENEBİLİRLİK VE UYUM 
 

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

 FİZİKİ COĞRAFYA: -Atmosfer, hava ve iklimi, hidrolojiyi ve su kaynaklarını ... 
 

Birçok gelişmekte olan ülke ve kırılgan devletler  

        →İklim değişikliğinden daha fazla etkilenmektedir.  
 

 Maladaptasyon:  

 İklimle ilgili olumsuz sonuçların riskinde artışa yol açabilecek “yanlış uyum”  
 
 

Ekosistemlerin ve İnsanların Etkilenebilirliği:  
 

 - İnsan ve ekosistem etkilenebilirliği birbirine bağlıdır.  
 

 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 insana ve doğaya birçok yararı vardır: 
 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
 

Atmosferdeki sera gazı salımlarının %77’si 

  → Petrol, kömür, doğal gaz gibi fosil yakıtların yanmasıyla oluşur. 

 Bunun sonucunda yeryüzünün ortalama yüzey sıcaklığı 

  → Sanayi öncesi döneme oranla yaklaşık 1.2°C artmıştır.  
 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKALARI 
 

 WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) 
 

 WWF-Türkiye tarafından yayımlanan  

 “İklim Çözümleri 2050: Türkiye Vizyonu” adlı rapor 

  Verimlilik için yapılan yatırımlar kendi kendini karşılamaktadır. 
 

  IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) 
 

  IEA’nın Haziran 2022 raporu → Enerji verimliliğinin hayati rolünü anlatır. 
 

  Enerji verimliliğini artırmak  → Sera gazlarını azaltmalarıyla mümkündür. 
 
 

  Eurostat (Avrupa Birliği İstatistik Ofisi)’nin verilerine göre 

  Türkiye Enerjide dışa bağımlılıkta → 36 Avrupa ülkesi içinde 9. Sıradadır. 
  → Kullandığı enerjinin %71’ini ithal etmektedir.  
 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KENTLER 
 
 

  KENTLER → Yeniliklerin, nüfusun ve medeniyetin merkezidir. 

 Günümüzde dünya enerji tüketiminin % 60 ila % 80’i kentlerdedir. 

  - İklim değişikliğinin başlıca sorumlusu olan karbondioksit salımlarının  
    → % 75’i kentlerde gerçekleştirilen etkinliklerden kaynaklanır. 
      

 

IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) 
¶       

 IPCC iklim değişikliğinin nedeninin → İnsan faaliyetleri olduğunu 

  - Bu faaliyetlerin özellikle kentlerde yoğunlaştığını belirtir. 
      

 İklim değişikliğinin neden olduğu bir diğer tehdit 

   → Aniden başlayan ve hızla yayılarak kontrolden çıkan yangınlardır.   
      

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YEŞİL ÇATILAR 
 

 YEŞİL ÇATI NEDİR?  
 

→ Çatılarından, hatta duvarlarından yararlanmaya çalışılır. 
      

 

             Yeşil Çatıların Başlıca Çevresel İşlev ve Yararları 
 

1. Kentin Havasını Soğuturlar 

2. Enerji ve Sağlık Bakım Maliyetlerini Azaltırlar 

3. Kentsel Selleri Önlerler 

4. Suyu Süzerler 

5. Gıda Güvenliğini Geliştirirler 

6. Sosyal Uyum  
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIMA ETKİSİ 
 

 Öngörülen İklim Değişikliğinin Etkileri: 
  -İklim değişikliğinin tarımsal ürün ve karasal gıda üretimi üzerindeki 

  → Olumsuz etkileri olumlu etkilerinden daha açık ve yaygındır.  

 Pozitif etkiler → Bazı yüksek enlem bölgelerinde belirgindir.  
 

  Tüm bu etkiler bazı gelişmekte olan tropikal ülkelerde 

 →Besin ve gıda güvenliği üzerinde olumsuz etkileri devam edecektir. 

 → Bazı bölgelerdeyse daha uygun koşullar ortaya çıkabilecektir.  
 

 CO2 gübrelemesi: Sanayi Devrimi’nden beri atmosferdeki birikimi hızla   
  artmakta olan fazla CO2’nin neden olduğu fotosentez oranındaki artıştır. 

 Atmosferdeki artan CO2 birikimi (CO2 gübrelemesi)  

    →Bazı herbisitlerin etkisinde azalmaya neden olabilecektir.  
       (Herbisit: Yabani ya da yabancı ot ilaçları, kimyasalları) 
 

C3 ve C4 Bitkilerinin CO2 Gübrelemesine Farklı Yanıtları 
 
 

 Farklı bitki türlerinin farklı karbon asimilasyonu (özümleme) vardır.  

 Günümüzde tüm karasal bitkilerin  
    - Yaklaşık % 95'ini içeren çoğu fotosentetik (fototrof) organizma 

     → Calvin Döngüsü adı verilen biyokimyasal bir yolla karbonu sabitler.  
 

Calvin Döngüsü → Genellikle fotosentezin bir parçasıdır. 
- Organizmaların → Havadaki CO2'den enerji ve yiyecek oluşturduğu süreçtir.  
 

Calvin döngüsünün ilk adımı 

- 3 karbon atomu içeren kararlı bir ara bileşik üretimini içerir.  

 Buğday, pirinç, pamuk, soya fasulyesi, şeker pancarı ve patatesler vb. bitkilere  
 → C3 bitkileri denir.  
 

 Bazı bitkiler de 
  Mısır, şeker kamışı gibi 4 karbonlu bileşik üreterek fotosentetik işleme başlar.  

  - Aslında mısır ve şeker kamışı→ Birer ot türüdür. 

 → Bu tip bitkilere C4 bitkileri denir.  
 

 C4 bitkileri CO2 artışlarına C3 bitkilerine göre daha az tepki verir.  
 

 En yüksek gübreleme yanıtları yumrulu ürünlerde gözlenir. 
 (Havuç, patates, turp, şeker pancarı, pancar, tatlı patates, soğan ve zencefil) 

- Bunlar yer altındaki organlarında  
   →Fazla karbonhidrat depolama açısından önemli kapasiteye sahiptir. 

 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve İklim Değişikliği 
 

 Sürdürülebilir Kalkınma 
  - İnsan ile doğa arasında denge kurarak ( Doğal kaynakları tüketmeden) 

  - Gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân verecek şekilde 

     → Bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlamadır. 
 

 Çevre sorunlarına konusunda iş birliğine yönelik ilk kapsamlı düzenlemeler  
   → 1970’li yıllarda uluslararası boyuta ulaşmaya başlamıştır.  
 

1972’de Stockholm‘de gerçekleştirilen BM İnsan Çevresi Konferansı’nda 

- Sosyo ekonomik yapıları ve gelişme düzeyleri farklı olan 

    →  Birçok ülke “çevre” konusunda ilk defa bir araya geldiler. 
 

 1983’de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından  

     → Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu kurulmuştur.  
 

 Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk kez 

- 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nca hazırlanan    

  → Brundtland (Ortak Geleceğimiz) Raporu’nda tanımlanmıştır. 
 

 1992 Rio Konferansı’nda Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak üzere 

 - Küresel bir ortaklık kurmak için  
    → Kapsamlı bir eylem planı olan GÜNDEM 21'i kabul etmiştir.  
 

 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında (BM SKA)  

  -Gezegenin ve tüm canlıların sağlıklı bir şekilde 

  → Varlıklarını sürdürebilecekleri bir sistemin oluşturulması vardır. 
 

Sürdürülebilir kalkınma → Sosyoekonomik gelişmeyi sağlarken  

 İnsan faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı hedefler. 
 

 Türkiye’de iklim eylemi Paris Anlaşması’nın onaylanması ve 

 - 2053 net sıfır hedefinin belirlenmesi ile önemli bir ivme kazanmıştır.  
 

 Dünya UNESCO liderliğinde  

 “Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (SKE)” bakış açısı ile güncellemektedir.  
 
 

HAVA, SU, TOPRAK KİRLİLİĞİ VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ 
 

 Çevre kirliliğinin birçok çeşidi vardır.  

  -En çok bilinen kirlilik çeşitleri: Hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliğidir.  
 

 BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları→Hava, su ve toprak kirliliği ile ilgilidir. 
 

 Türkiye’de kirliliğin kontrolüne ilişkin mevzuata örnek:  

  → Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğini Önleme Yönetmeliği verilebilir.  
 

 Ankara Gölbaşı'nda  

 -Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi …    
 

 Çevre üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için  
 -“Kullanan öder” veya “Kirleten öder” … anlayışı 

 -Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Amacı ile “Sıfır atık” çalışmaları yapılabilir 
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ATIK YÖNETİMİ VE SIFIR ATIK 
 

 Dünya madde açısından kapalı bir sistemdir.  (Kaynaklar sınırlıdır.) 

  → Kaynaklar tükendiğinde yenisini bulmak mümkün değildir.  
 

 

Dünyanın sınırlı kaynaklarına artan talepler ve sürdürülebilir bir hayat için 

  → Sıfır atık yaklaşımına şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır.  
 

 BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Atık yönetimi ile ilgilidir. 
 

 JOHAN ROCKSTRÖM (2009)öncülüğünde bir grup bilim insanı 
“Gezegenin Sınırları: İnsanlık İçin Güvenli Alanı Araştırmak” isimli makaleyle   

 - Gezegenimizde yaşamın sürmesi için 9 kritik eşik belirlemiştir: 

 1) Biyolojik Çeşitlilik (AŞILDI)    6)Denizlerin Asitlenmesi 
 2) İklim Değişikliği (AŞILDI)     7) Biyojeokimyasal Döngüler (AŞILDI) 

 3) Yeni Kimyasallar     8) Tatlı Su Kullanımı 

 4) Ozonun İncelmesi     9) Arazi Kullanımı (AŞILDI) 
 5) Atmosferik Aeresol Yükselmesi 

 Eşiklerden 5’i henüz hâlâ güvenli sınırlar içindedir. (4’ünde ise eşik aşılmıştır) 

 Sıfır Atık aşılan eşiklerin geriye döndürülmesi veya en azından durdurulmasına     
    → Doğrudan katkı sağlayabilecek eylemlerden biridir. 
 

 Plastik atıklar (Katı atık)   → Kontrolsüz bir artış içindedir.  
 

 Deniz kirliliğinin %80’i karasal kirleticilerden oluşmaktadır.  
 

 Doğada → Bir canlının atığı diğer bir canlının besinidir.  

 →Atık kavramı modern yaşamın ürettiği bir kavramdır. Doğada geçerli değildir.  
 

Modern yaşamda kurgulanan sistem doğrusal ekonomiye dayanır. 

→Sürdürülebilir değildir.  
 

 

Doğrusal ekonomide 

- Ham madde  
→ Doğadan temin edilir. 

→ Malzeme üretilir, kullanılır. 

→ Atık olarak doğaya atılır. 
 

 Atık üretmeden yaşayabilmek için  

-Doğrusal ekonomi anlayışını → Döngüsel bir yapıya kavuşturmak gerekir. 

 

 

 Döngüsel ekonomi →  Hammadde temininden itibaren 

 -Üretim, kullanım, dönüşüm ve yeniden dönüşümü esas alır. 
 

Türkiye’de 2017’den beri Sıfır Atık politikası yürütülmektedir. 
 

 İlk sıfır atık uygulaması  

 → Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile  
 → Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ’nda başlamıştır.  
 

 Ardından kamu kurumları başta olmak üzere limanlar, havaalanları, otogarlar,  

 tren garları, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri …gibi kalabalıkların yoğun  

 olduğu noktalarda adım adım proje yaygınlaştırılmıştır.  

 2017’den 2022 yılı Ocak ayına kadar  
  → Toplam 24.2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırılmıştır.  

 Sıfır Atık Projesi kapsamında devam eden “Sıfır Atık Mavi” çalışması ile  

   → Deniz ve kıyıların korunması da ulusal bir öncelik haline getirilmiştir. 
   Sıfır Atık Projesi Denizlerin, akarsuların, göllerin korunması için  

      → Türkiye’nin deniz koruma seferberliğidir. 
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