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İklim 
• Hava durumu ve iklim 

– “belirli bir alandaki hava koşullarının, atmosfer öğelerinin 
değişkenlikleri ve ortalama değerleri gibi uzun süreli 
(geleneksel olarak 30 yıl ve daha fazla) istatistikleri ile 
tanımlanan bireşimi

• İklim değişikliği, genellikle yirmi otuz yıllık bir dilimi 
kapsayan uzun süreli bir zaman periyodunda iklimsel 
ölçütlerin (sıcaklık, yağış, rüzgâr vb) önemli düzeyde 
değişimi.

• Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
– "karşılaştırılabilir bir zaman döneminde gözlenen doğal iklim 

değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel 
atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda 
iklimde oluşan bir değişiklik"

Türkeş, M,  Toplum ve Hekim 2019

https://19january2017snapshot.epa.gov/climatechange/glossary-climate-change-terms_.html#C



• Dünyanın iklimini belirleyen üç 

başlık

– Uzaya enerji kaybıyla

dengelenen, gezegenin güneş

enerjisiyle ısınması; 

– Atmosfer, okyanus, kara ve buz

kütlelerinin gezegendeki sıcaklık

değişikliklerine verdikleri yanıtlar 

– Bölgesel çevresel sistemler

https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/the-global-climate-system-74649049/



https://gcos.wmo.int/en/global-climate-indicators#:~:text=The%20Global%20Climate%20Indicators%20are,as%20well%20as%20the%20cryosphere.
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İklim değişikliği

• Küresel sıcaklık artışı 
• Isınan okyanuslar
• Buz kütlelerinde azalma
• Buzullarda çekilme 
• Azalan kar örtüsü
• Deniz seviyelerinde yükselme 
• Kuzey kutbu buzullarında kayıplar
• Aşırı hava olayları
• Okyanusların asitleşmesi



Eskiden Şimdi 
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«Erime ile ortaya çıkan iştah kabartan 
rota: Kutup İpek Yolu»





Eriyen buzullar doğal iklim döngülerini etkiliyor

Denizlerdeki buzul kaybı iklim sistemimiz 
üzerinde yeni keşfettiğimiz çok önemli etkiler 
oluşturuyor. 



İklim değişikliği 

CO2 seviyesi Küresel sıcaklık
Kuzey Kutup Denizi 

Buz Kapsamı

Buz örtüsü Deniz seviyesi
Okyanusların 

ısınması 



Dünyanın yüzey sıcaklığı, 1850–1900 
yıllarındaki ortalamaya kıyasla yaklaşık 1,1 °C 
arttı, bu artış 125.000 yıldır (son buzul
çağından bu yana) en yüksek seviye 

Günümüzün küresel kalkınma modellerinden
çok az değişiklik gösteren ılımlı bir emisyon
senaryosunda, ortalama küresel sıcaklıklar
2,1–3,5 °C artacak.

Hükümetlerin sera gazı emisyonlarını agresif
bir şekilde azalttığı bir senaryoda bile, 
önümüzdeki yıllarda 1,5 °C eşiğini aşacağını
öngörülüyor.



Mevcut politikalar
2.5-2.9 derece

Politika olmazsa
4.1-4.8 derece

Hedefler ve taahhütler 
2.1 derece



• «Grönland’da kayıtlara göre ilk kez kar yerine

yağmur yağdı. 

• Kanada buzulları hızla eriyor.

• Sıcak hava dalgası ile, bazı yerleşim yerlerinde 

sıcaklık 50°C'ye bazılarında 54.4 °C'ye ulaştı. 

• Akdeniz'in birçok yerinde rekor sıcaklıklar görüldü. 

• Artan sıcaklıklara genellikle yıkıcı yangınlar eşlik

etti.”



• Isınma Kuzey Kutbu bölgesinde 2-3 kat daha fazla

• Sıcak gün sayısı artıyor ( 3 ve 4 derece artması 

bekleniyor)

• Aşırı hava olayları ve iklimsel olayların sıklığı ve 

yoğunluğu artıyor ve daha da artacak



• 2015- 2021 kaydedilen en sıcak yıllardı. 

• 2018–Mayıs -Haziran 2022 küresel ortalama sıcaklık 

ortalaması 1850–1900 ortalamasının 1,17 ± 0,13 °C 

üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

• Dünya’da biriken ısının yaklaşık %90'ı okyanusta 

depolanıyor, 2018-2022 dönemine okyanus ısısı diğer 5 

yıllık dönemlerden daha yüksek ve okyanus ısınma 

oranları son yirmi yılda özellikle ciddi bir artış gösterdi. 

https://public.wmo.int/en/media/press-release/united-science-we-are-heading-wrong-direction#:~:text=World%20Meteorological%20Organization%20(WMO),-
The%20most%20recent&text=The%202018%E2%80%932022%20global%20mean,but%20this%20will%20be%20temporary.



https://climate.nasa.gov/causes/

Sera etkisi 

https://climate.nasa.gov/causes/


Sera gazlarının iklim değişikliğine etkisi 
üç temel faktöre bağlı 

• Atmosferdeki konsantrasyonu ne kadar?

• Atmosferdeki kalış süresi?

– Birkaç yıldan binlerce yıla kadar

• Atmosferdeki etki gücü ?

– Bazı gazlar gezegeni ısıtmak ve "Dünya'nın
battaniyesini kalınlaştırmak" için diğerlerinden
daha etkilidir.

– Küresel Isınma Potansiyeli (GWP)



Karbondioksit (CO2)
%72

Metan (CH4)  
%19

Diazotmonoksit
(N2O)  %6

Kloroflorokarbonlar 
%3

Su buharı

https://www.mgm.gov.tr/iklim/iklim-degisikligi.aspx



Sera etkisine katkısı olan gazlar 

Karbondioksit (CO2) %72

Metan (CH4) %19

Diazotmonoksit (N2O) %6

•Florlu Gazlar
•Hidro-floro-karbonlar (HFCs)

•Perfloro-karbonlar (PFCs)

•Sülfür hegza florür (SF6)

%3

https://www.mgm.gov.tr/iklim/iklim-degisikligi.aspx

Küresel ısınma potansiyeli (GWP): Bir maddenin atmosferde ne 
kadar ısı tutabildiğinin ölçüsü. GWP, farklı sera gazlarının 
etkilerini karşılaştırmak için kullanılabilir. Örneğin, metanın 
GWP'si 21'dir, metan karbon dioksitten 21 kat daha fazla ısı 
yakalayacaktır.

https://archive.epa.gov/climatechange/kids/glossary.html#gwp

https://www.mgm.gov.tr/iklim/iklim-degisikligi.aspx
https://archive.epa.gov/climatechange/kids/glossary.html


http://www.emo.org.tr/ekler/49c17cab08ed10e_ek.pdf

http://www.emo.org.tr/ekler/49c17cab08ed10e_ek.pdf


https://ourworldindata.org/emissions-by-sector

Sektörlere göre sera gazı emisyonları 

Enerji 
%73.2

Endüstride enerji kullanımı  %24.2

Ulaşım %16.2

Binalarda enerji kullanımı
%17,5

Tarım ve 
arazi 

kullanımı 
%18,4 Atık  %3.2

Sanayi %5.2





Enerji 
endüstrisi

Ulaşım hariç 
fosil yakıt 
tüketimi

Ulaşım 

Tarım 

Endüstriyel süreçler ve 
ürün kullnanımı Atık 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-4a.html?lang=en



https://www.theguardian.com/environment/2022/apr/04/ipcc-report-now-or-never-if-world-stave-off-
climate-disaster

Güvenli seviye 350 ppm

Eylül 2012 

Eylül 2022 

Artış %6



https://www.theguardian.com/environment/2022/apr/04/ipcc-report-now-or-never-if-world-stave-off-
climate-disaster

• Kömürü durdurun

• Metan emisyonları üçte bir oranında azaltılmalı

• Ormanları ve toprakları korumak gerekli.
• Ağaç dikmek yeterli değil. 

• Düşük karbonlu bir dünyaya geçişe yapılan yatırım, olması 
gerekenden yaklaşık altı kat daha düşük.

• Enerji ve ulaşımdan binalara ve gıdaya kadar küresel 
ekonominin tüm sektörleri çarpıcı ve hızlı bir şekilde değişmeli.

• Yeni teknolojiler gerekli



Türkiye projeksiyonları

• Sıcaklıkların 2016-2099 periyodunda 
– Bir senaryoya göre 1,0 ile 4,4°C ve ortalama 2,5°C,
– Bir başka senaryoya göre 0,9 ila 7,1°C ve ortalama 3,6°C artması 

beklenmektedir. 

• Sıcaklık artışına karşı en hassas bölgeler Doğu Akdeniz ve Güney 
Doğu Anadolu Bölgeleri.

• Yağış miktarları 
– İyimser senaryoya göre ülke genelinde 2040-2050 yıllarına kadar 

pozitif anomaliler. 
– Kötümser senaryoya göre 2035 yılına kadar pozitif anomaliler 

beklenmektedir. 

• Bu yıllardan sonra ise ortalama yağış miktarlarında azalışlar 
beklenmektedir.



• Türkiye genelinde yağışlarda yıllık ortalama olarak 

30 mm/yıl civarında bir azalış öngörülürken, 

yağışlardaki düzensizlik nedeniyle zaman zaman 

değişmekle birlikte yıllık bazda ortalama 140 mm/ 

yıl civarında artışların görülebileceği gibi 210 mm/ 

yıl değerinde azalışlar da dikkat çekmektedir. 

• RCP8.5 senaryosuna göre ise periyot boyunca 

ortalama ~160 mm/yıl civarında azalış 

öngörülmektedir



Olacak değil oluyor

• Aylara en Yüksek Sıcaklık (°C) kaydedilen 
günler

– 2000 ve sonrası 

• Bursa’da 6 ay

• İstanbul’da 6 ay

• Adana’da 6 ay

• İzmir’de 7 ay

• Eskişehir’de 12 ay 



AKDENİZ

Avrupa ortalamasının üzerinde sıcaklık artışı
Yıllık yağış azalması 
Su ihtiyacı artışı
Biyoçeşitlilik kaybında artış riski
Çölleşme riskinde artış
Mahsul veriminde azalma
Orman yangını riskinde artış
Sıcak dalgalarına bağlı ölüm riskinde artış
Vektör alanlarında genişleme
Didro elektrik potansiyelinde azalma
Yaz turizminde azalma

İÇ KESİMLER
Avrupa ortalamasının üzerinde sıcaklık artışı
Kar kütlelerinde azalma
Erozyonda artış
Bitki ve hayvan türlerinde değişim
Turizm değişimi 

http://urbanproof.eu/en/climate-change-and-municipalities



Kentler 

• Kentsel alanlardaki en büyük zorluk ulaşım 
kaynaklı karbon emisyonları
– Kentsel alanlarda düşük emisyonlu  bölgeler (DEB)

• Ultra Low Emission Zone (ULEZ)

• Low Emission Zone (LEZ) 



https://tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone/ulez-where-and-when?intcmp=52227

• Paris, 650 km'lik yeni bisiklet yolları. 2026 yılına kadar tüm şehri
bisikletlere açma planı.

• Kolombiya'nın başkenti Bogota’da 75 km arabasız cadde. 



Binalar 
• Kentsel alanlardaki beton, metal ve 

cam kitleleri, ısıyı emme, yayma ve 
yansıtma biçimleri nedeniyle belirli 
alanları daha sıcak hale getirebilir. 

«Yeşil koridor»
• Kolombiya Medellin

• Kentte 18 yol bölgesine 30 yeşil 
koridor

• 8.300 ağaç, 3350 bin bitki.
• Bölgenin sıcaklığını 2 derecen 

fazla düşürdü. 



Binalar 

«Yeşil koridor»
• Kolombiya Medellin

• Kentte 18 yol bölgesine 30 yeşil koridor
• 8.300 ağaç, 3350 bin bitki.
• Bölgenin sıcaklığını 2 derecen fazla 

düşürdü. 



«Yeşil altyapı»

Biyoçeşitlilik
Soğutucu etki
Hava kirliliğine olumlu 
etki





Hangi çözümler?

• 2017 yılında, şehirleri daha sürdürülebilir hale 
getirmek için kullanılan yaklaşık 450 yöntem 
analizi. 
– Şehirlerin odaklanması gereken 12 girişim  

• Enerji

• Binalardaki enerji verimliliğini optimize etme,

• Kent sakinlerine düşük karbonlu ulaşım 
seçenekleri sunma 

• Atık yönetimi 

https://c40.my.salesforce.com/sfc/p/#36000001Enhz/a/1Q0000001nka/gvASrqKULKxMJue9v2vlTyHS6hiv
3sXP0AWlcRMoHvQ



Hangi çözümler?

• Emisyon azaltan yatırımların karşılığını önlenen 
zaralar ve aşırı hava olaylarının neden olduğu 
maliyeti azaltma ile alabilirsiniz.

• Enerji verimli binalar
• Yürüme ve bisiklet yoları
• Daha «yeşil» beslenme
• Daha az gıda atığı
• Yaşam tarzımız ve davranışlarımız 
• Değişim için: doğru politika, altyapı ve teknoloji



https://c40.my.salesforce.com/sfc/p/#36000001Enhz/a/1Q0000001nka/gvASrqKULKxMJue9v2vlTyHS6hiv
3sXP0AWlcRMoHvQ



4 temel hedef

Azaltma 

Uyum  

Finansman 

Kayıp ve hasar





Kastamonu'nda 20 

dakikalık dolu bilançosu: 

370 araç ve 90 evde hasar





Avrupa'da uzun süren kuraklık, tarihi kuraklıkları anmak için kullanılmış 

olan 'açlık taşları' olarak bilinen oymalı kayaları ortaya çıkardı

https://t24.com.tr/haber/sular-cekildi-aclik-taslari-ortaya-cikti-beni-gorursen-agla,687071

Çekya’dan başlayıp Almanya'dan geçen ve Orta Avrupa'nın en büyük nehirlerinden biri 

olan Elbe Nehri'nde «açlık taşları» görülmeye başladı.

Geçmiş yüzyıllar boyunca kuraklık yaşayanların nehir seviyesinin düştüğü noktada tarih 

ve not yazdığı açlık taşları, Avrupa'da kuraklığın vardığı boyutu gözler önüne seriyor.

Taşlardan birinde yazan Almanca notta "Eğer beni görebiliyorsan, 

ağla" yazdığı ortaya çıktı.



«Mesele geleceği öngörmek değil, onu 
mümkün kılmaktır.»

Antoine de Saint Exupéry, Kale, 1948


