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Son 1000 yıldaki CO2 ve Sıcaklıklar

Sıcaklık

CO2

Jennifer Allen graphic

• CO2 sanayi devriminden

önce 280 ppm

• 2018 Kasım sonunda 

408 ppm

• CO2 450-550 ppm 

seviyelerinde tutulması 

gerekmekte (2 ºC artışı 

için) 

•Yıllık CO2 artışı 2 ppm 

kadar

CO2 ve Sıcaklık Seyri

Keeling eğrisi- Buz hokeyi sopası

400



Son 60 yıldaki CO2 konsantrasyonları



2 oC Neden Önemli?

• Sanayi devrimi öncesine göre 

sıcaklıklar yaklaşık 1 oC daha 

fazla

• 2040 yılında 1,5 oC’a ulaşabilir

• 2060’ de ise 2 oC’a ulaşabilir



2 oC Neden Önemli?

• Dünyada topraklarda, denizlerde, 

sulak alanlarda (karbon havuzları) 

da karbon var

• Sıcaklık artışı 2 oC’a ulaşırsa bu 

karbon havuzlarındaki karbon da 

atmosfere karışabilir.

•Bu durum da önlem alınsa da 

sıcaklık artışı durdurulamayabilir.

• Yüzyıl sonunda 5-6 oC’a varan 

artışlarla karşılaşabiliriz.



Neler Yapıldı? Paris Anlaşması

• Kyoto’da zorunluluk vardı-

başarılamadı

• O zaman gönüllük esaslı 

yapalım dendi

• 2015 yılında ülkelerden 

2030 yılı sera gazı salım 

tahminleri istendi.

• 2 oC için yıllık 30 milyar ton 

CO2 salımı olması 

gerekirken ülkeler toplam 

55 milyar salım yapacağız 

dedi

INDC: Intended Nationally Determined Contribution

(Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı)



1,5 oC için Ne Yapılmalı?



Sera gazlarının sektörel dağılımı 
(2010)

Elektrik ve

ısı üretimi

% 25

Transport

% 14

Endüstri

% 21

Diğer enerji

%9,6

Yapılar

%6,4

Tarım, ormancılık ve 

diğer arazi kullanımı

%24



Toplam yıllık sera gazı salımları 
(Milyar ton CO2 eşdeğeri)



Toplam sera gazı salımları

• yılda 52 milyar t CO2 atmosfere 
verilmekte

• 1750-2011 yılları arasındaki 
kümülatif CO2 emisyonlarının 1,4 
trilyon tonunun fosil yakıt kullanımı 
ve çimento üretiminden 

• 0,7 trilyon tonunun ise 
ormansızlaşma ile arazi kullanım 
değişikliklerinden (AKAKDO/LULUCF) 
kaynaklandığı hesaplanmış.



Türkiye’nin sera gazı salımları

Toplam

Enerji

Endüstri 

Tarım

Atık

Arazi kul. değ. ve Ormancılık

1990 ile 

karşılaştırma (%)

Türkiye Sera Gazları Ulusal Envanteri, 2018



Kentlerde İklim Değişikliği

• Kentler

– Etkileyen 

– Etkilenen 
konumunda



Kentlerde İklim Değişikliği-etkileme
• Daha fazla fosil yakıt 

tüketimi

• Daha fazla ulaşım+trafik

• Arazi kullanım değişikliği

• Sanayi

• Kentsel ısı adası

• Asalak kentler

• Atık



Kentlerde İklim Değişikliği-
etkilenme

• 2015 yılında sıcak hava dalgaları nedeniyle Hindistan 2500, 
Pakistan’da 1400, Fransa’da 700 kişi hayatını kaybetti. 

• Dünya Meteoroloji Örgütünün yayınladığı bir rapora göre 1970-
2012 yılları arasında 8.835 afette, 2 milyona yakın insan hayatını 
kaybetti. 

• Ülkemizde Uluslararası Afet Veri Bankası kayıtlarına göre 1900-
2015 yılları arasında sel ve taşkınlarda 1.399 kişi hayatı kaybetti, 
1,8 milyon insan olumsuz olarak etkilendi ve bu sellerin ülke 
ekonomisine neden olduğu zarar ise 2,2 milyar dolara ulaştı. 



Türkiye’de Afetler

Kentlerde İklim Değişikliği-
etkilenme



Etkilenebilirlik

• İklim Değişikliğinden Etkilenebilirlik en geniş 
anlamıyla “bir topluluk ya da sistemin, iklim 
değişikliği stresinden etkilenme ya da etkiye açık 
olma derecesi, bu stresi karşılama ya da yanıtlama 
düzeyi (duyarlılık) ve iklim değişikliklerine uyum 
düzeyi (uyum kapasitesi) arasındaki ilişki” şeklinde 
tanımlanabilir (Türkeş ve Akgündüz, 2011). 



Uyum

• İklim değişikliğine uyum, iklim değişikliğinin zararlı 
etkilerini azaltmak ve olası yararlı fırsatları 
değerlendirmek amacıyla, beklenen iklim 
değişikliğine (ör. ortalama koşullardaki değişmeler) ve 
iklimsel değişkenliğe (ör. uç değerlerdeki ve 
değişkenlikteki değişmeler) karşı hazır olmak için 
önceden yapılan ayarlama ve düzenlemelerdir (IPCC, 
2007). 



Kentlerde İklim Değişikliğine Uyum
• Kentlerde risk değerlendirmesi (WB, 2010)



Kentlerde İklim Değişikliğine Uyum
Afet, Etkilenebilirlik, Risk arasındaki ilişkiler (Türkeş, 2013)



Risk Haritaları

Türkiye Çölleşme Risk Haritası (ÇEM, 2017)



Risk Haritaları

Türkiye illeri için hesaplanan Kuraklık Afeti/Felaketi Sosyal 
Etkilenebilirlik İndisi’nin coğrafi dağılışı (Türkeş, 2017)



Risk Haritaları

Fırtına afeti Türkiye potansiyel risk haritası (Türkeş, 2017)



Risk Haritaları

• 35 °C’den sıcak yaz günleri sayısı

6. İklim Değişikliği Ulusal Bildirimi



Risk Haritaları

• Ekstrem Yağışlı günler sayısı

6. İklim Değişikliği Ulusal Bildirimi



Risk Haritaları

• Ardışık Kurak Gün Sayıları

6. İklim Değişikliği Ulusal Bildirimi



Deniz Seviyeleri? 
İstanbul ve Bursa Örneği

Deniz seviyesinin 1 m (kırmızı) ve 3 m  (sarı) yükselmesi halinde etkilenecek alanlar 

Kaynak: http://www.heywhatsthat.com/layers.html) 



Kentlerde İklim Değişikliğine Uyum

• Türkiye’de belediyeler 
tarafından çeşitli 
çalışmalar yapılmakta



Kentlerde İklim Değişikliğine Uyum

• Doğru teşhis

• Türkiye kişi başı CO2 6,3 
milyon ton/yıl 

İstanbul 2015 yılı sera gazı salımları

Bursa sera gazı salımları



Kentlerde İklim Değişikliğine Uyum

• Arazi kullanım 
değişikliklerini azaltma
– İstanbul’da 2009-2016 yılları 

arasında gerçekleşen arazi kullanım 
değişiklikleri sonucunda karbon 
stoklarında toplam olarak 1,20 
milyon ton karbon (4,40 milyon ton 
CO2 eq) azalma meydana gelmiştir 

– Orman alanlarındaki 15 bin ha’lık bir 
azalma yıllık olarak orman 
alanlarının 86,7 bin ton (317,7 bin 
ton CO2 eq) kadar daha az karbon 
bağlamasına neden olmaktadır. 

Göksel ve ark. 2018. Yayınlanmamış araştırma



İstanbul Özelinde Olası İklim Değişiklikleri 

(İBB iklim Değişikliği Eylem Planına göre)
• Yıllık ortalama sıcaklıklar 4,5 °C kadar artabilir (Kentsel ısı adası 

etkisi + 1-2 °C)

• Sıcak hava dalgalarında artış

• Karlı, Donlu ve buzlu günler sayılarının önemli oranda azalma

• Yıllık toplam yağışlarda azalma (% 12 kadar)

• Yaz yağışlarının azalması (% 30 kadar)

• Şiddetli sağanak yağışlarda artış

• Çok yağışlı günler yağışında artış (%20), 

• Aşırı yağışlı günler yağışında ise daha fazla artış (%59)

• Yağış Şiddetinde artış (%9)

• Bir Günlük Maksimum yağışlarda artış (%13)



Kentlerde İklim Değişikliği-
etkilenme

• Seller

• Kuraklık

• İçme suyu kaynaklarında azalma

• Dolu, fırtına ve hortum 
oluşumlarında artış

• Deniz seviyelerinde değişim

• Kıyı erozyonu

• Yangınlarda artış

• Hava kalitesinde bozulma

• çocuklar ve yaşlılarda ölüm riski

• İş gücü veriminde azalma



İstanbul Özelinde sektörlerin ve doğal 
kaynakların duyarlılığı

(İBB iklim Değişikliği Eylem Planına göre)



Adaptasyon (uyum)



Adaptasyon (uyum)



Uyum çalışmaları

• Bireysel

• Sektörel

• Yerel Yönetim

• Hükümet



Adaptasyon (uyum)

Bireysel önlem

Belediye



Uyum

Bireysel önlem

Belediye



Uyum

NTV

Euronews



Uyum

Erten ve Gündüz, 2011



Kentlerde İklim Değişikliğine Uyum

• Kentsel planlama
– İmar izinleri

– Isı adalarının 
belirlenmesi

– Kentsel yeşil alanların 
arttırılması ve koridorlar 
oluşturulması



Kentlerde İklim Değişikliğine Uyum

• Tüm yasalarda ve tüm planlarda iklim değişikliği ve 
afet riskleri göz önünde bulundurulmalı



Kentlerde İklim Değişikliğine Uyum

• Su kaynaklarını 
koruma

toplam su kaynağı 
yıllık 1,82 milyar 
m3 civarında



Adaptasyon (uyum) Örnekleri

Parçalanmış doğal alanlar 

arasında koridorlar 

oluşturulmalı

Az su kullanan 

ürünler

Az su tüketimi

Kıyılarda 

yapılaşmanın 

önlenmesi

Önemli besinlerin 4-5 yıl 

yetecek kadar stoklanması

Deniz yükselmesine karşı 

ayaklar üzerinde bina 

yapımı

Yaban hayatı 

reservlerini kutuplara 

doğru genişletme 

Tehlikeli atıkların sahillerden 

uzak depolanması



Kentlerde İklim Değişikliğine Uyum

• Yeni konseptler

– Sünger kent vb.

https://www.dsd.gov.hk/Documents/Sustain

abilityReports/1617/en/sponge_city.html



Kentlerde İklim Değişikliğine Uyum

Beyaz Çatılar

Yeşil ÇatılarKent içi yeşil alanların arttırılması



Kentlerde İklim Değişikliğine Uyum

• Yeşil koridorlar oluşturma



Doğaya rağmen değil,

Doğaya uyarak  var olabiliriz!



İlginiz ve sabrınız için teşekkürler!

Foto: Aykut İnce


