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1. GĠRĠġ 

 

2000‟li yıllarla birlikte, dünyanın ve Türkiye‟nin karĢı karĢıya kaldığı en önemli küresel çevre 

sorunlarının baĢında iklim değiĢikliği /iklim krizi gelmektedir. Sanayi Devrimi‟nden günümüze kadar 

geçen 200 yıllık zaman diliminde, özellikle fosil yakıtların kullanımı sonucu karbondioksit 

salımlarının atmosferdeki yoğunluğunun yüzde 30‟dan fazla arttığı ve her geçen gün artmakta olduğu 

saptanmıĢtır. Buna bağlı olarak, aynı dönemde küresel ortalama sıcaklık 0,74 – 1,4 santigrat derece 

(0C) arasında değiĢen değerlerde yükselmiĢtir. Ġklim değiĢikliği, fırtınaların, kuraklıkların, taĢkınların 

ve orman yangınlarının daha sık yaĢanmasına neden olmakta, artan bu olaylarla birlikte dünya gıda 

üretiminin azalması, baĢta ormanlar ile sulak alanlar olmak üzere ekosistemlerin bozulması, türlerin 

yok olması gibi sonuçlar gözlemlenmekte ve olumsuz yönlü artıĢların hızlanacağı ön görülmektedir. 

Bu geliĢmeler ekonomik açıdan tarım, turizm, sanayi, inĢaat vb. sektörleri tehdit etmekte ve 

sektörlerin sürdürülebilirliklerini azaltmakta, ekonomik büyüme, refah dağılımı ve derinleĢen 

yoksulluk sorunlarını gündeme taĢımaktadır. Ekonomik bağlamının yanı sıra, modern çağın ve modern 

yaĢamın temel gereksinimlerini oluĢturan su ve enerji kaynaklarının yönetimi, hava kalitesinin 

denetimi de giderek daha da önem kazanmaktadır. 

 

SanayileĢmeyle birlikte artan sera gazı emisyonlarının ortalama sıcaklığın artmasına neden olduğu, 

1850-2020 arasında sıcaklığın yaklaĢık 1,3 o C yükseldiği belirtilmektedir. Emisyonlar 1980‟den bu 

yana çok daha hızlı bir Ģekilde artmaktadır  (IPCC, AR6, Summary For Policymakers, 2021). 

 

Küresel ölçekte beklenen iklim değiĢiklikleri tüm dünyada homojen bir dağılım göstermemekte, 

bölgesel farklılıklar yaĢanmaktadır. Küresel ortalama sıcaklıkların dağılımı, yağıĢ deseninin değiĢimi, 

deniz seviyesindeki yükselme küresel cografi dağılımında ve küresel etkilerinde farklılık 

göstermektedir. Ada devletlerinin (Pasifik, Atlantik ve Hint Okyanusunda yer alan) ve kıyı 

yerleĢimlerinin deniz seviyesi yükselmesinden etkilenme düzeyleri üzerine yapılan araĢtırmalar bu 

farklılıklara iĢaret eden önemli bulgular taĢımaktadır. Türkiye, küresel iklim değiĢikliğinden en çok 

etkilenecek bölgelerden birisi olan Akdeniz Havzası‟nda yer almaktadır. Akdeniz Havzası iklim 

değiĢikliğinin boyutu, etkilediği ve etkilemesi beklenen sistemler (ekosistemler, biyolojik çeĢitlilik vd) 

açısından “sıcak nokta” olarak tanımlanmaktadır (NASA, 2016). Ġnsan kaynaklı (antropojenik) iklim 

değiĢikliği nedeniyle küresel ortalama sıcaklıklardaki artıĢ 0,85°C düzeyindeyken, Akdeniz 

Havzası‟ndaki ortalama sıcaklıklardaki artıĢ 1,3°C seviyesindedir (Guiot ve Cramer, 2015). Gelecek 

öngörülerinde de havzada iklim değiĢikliği kaynaklı sıcaklık artıĢının küresel ortalamanın üzerinde 

olması beklenmektedir. Nüfus artıĢı ve kentleĢme baskısı ile iklim değiĢikliğinin etkilerinin, özellikle 

Akdeniz havzasında yer alan ülkelerde su stresinin artmasına neden olacağı öngörülmektedir.  

 

Küresel iklim değiĢikliğinin önemli bir diğer boyutu küresel ekonomik eĢitsizliğin artmasında yarattığı 

etkidir. Dünyanın en yoksul ülkelerinin büyük çoğunluğunun küresel iklim değiĢikliğinin 

yaĢanmaması durumunda Ģu an olduklarından daha zengin durumda olacakları tespit edilmiĢtir. Ġklim 

değiĢikliğinin görece serin ve zengin ülkeleri daha da zenginleĢtirirken, daha sıcak ve fakir ülkelerdeki 

büyümeyi aĢağı çektiği, iklim değiĢikliğinin ülkeler arasındaki zenginlik makasını açtığı saptanmıĢtır 

(Kaçmaz ve Özaydın; 2019).  

 

Moody‟s Analytics tarafından Haziran 2019‟da yayınlamıĢ olan Ġklim DeğiĢikliğinin Ekonomik 

Etkileri raporu, iklim krizinin 2017 yılında neden olduğu kasırgaların, küresel sera gazı emisyonlarının 

yaklaĢık %14‟ünden sorumlu olan Amerika BirleĢik Devletleri ekonomisine maliyetinin, 300 milyar 

Amerikan Doları olduğunu belirtmektedir. Ġklim krizi sonucunda gözlenen en Ģiddetli kasırgaların 

ABD ekonomisine maliyetine ek olarak, 1980 yılından bu yana küresel ölçekte giderek artan bir 

biçimde iklim krizinin neden olduğu aĢırı iklim olaylarının maliyeti ise 1.6 trilyon Amerikan Doları 

olarak açıklanmaktadır. Farklı araĢtırmalarda iklim değiĢikliğinden kaynaklı aĢırı hava olaylarına 
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yönelik ekonomik etkilere dair bazı bulgular ise; Kaliforniya‟da orman yangınlarının ekonomik 

bilançosu 24 milyar Amerikan Doları olduğu; Paris AnlaĢması‟na uyulmaması senaryosunda, uzun 

vadede küresel ekonomik maliyetin 23 trilyon Amerikan Dolar olabileceği bulgularına yer 

verilmektedir (ÇġB- ÇYGM, 2019; 19).     

 

AĢırı hava olayları, artan sigorta masrafları ve güvenlik kaygıları, su kıtlığı, biyolojik çeĢitlilik kaybı 

ve kültürel ve doğal miraslarda gözlenen hasarlar gibi doğrudan ve dolaylı etkiler, iklim krizinin 

turizm sektöründe sebep olduğu ekonomik bilançonun önemli kanıtları olarak ele alınmaktadır. Orta 

Avrupa‟da kıĢ turizmi örneğinde, kıĢ sporlarının yapıldığı bölgenin, artan küresel sıcaklıklardan ve 

yeterli miktarda kar yağmamasına bağlı olarak, ekonomik sıkıntılar yaĢanabilecek turizm 

sektörlerinden birisi olarak değerlendirilmektedir. Güney Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya, 

kuraklıklara ve orman yangınlarına; Sahra Altı Afrikası ise doğal parklarında endemik türlerinin yok 

olması tehlikesine bağlı olarak turizm sektöründe önemli ekonomik sıkıntılar yaĢamaya baĢlamıĢtır. 

Bu bağlamda, turizm sektörü iklim değiĢikliği /krizinin ekonomik etkilerinden kısa vadede en fazla 

etkilenecek sektörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Dünya Turizm Örgütü (WTO) tarafından 

2016'da yapılan araĢtırmalar, ülkelerin Ulusal Olarak BelirlenmiĢ Katkıların (NDC'ler) yaklaĢık 

%40'ının, turizm sektörünü ülke önceliği olarak, azaltım (mitigation) ve uyum (adaptation) 

stratejilerinin bir parçası olarak veya iklim değiĢikliğine karĢı hassas bir sektör olarak kabul ettiğini 

göstermiĢtir (ÇġB- ÇYGM, 2019; 19).  

 

IPCC‟nin 5. Değerlendirme Raporu‟nda deniz seviyesinde 1 metrelik artıĢın sonucunda Türkiye‟de 3 

milyon kiĢi ve 12 milyar dolar tutarında sermaye değerinin risk altına gireceği, uyum maliyetinin ise 

20 milyar dolar civarında olacağı belirtilmektedir (IPCC, 2017). Türkiye turizm sektörü, son 30 yılda 

gösterdiği geliĢme ile, 1990‟da yaklaĢık 5.4 milyon olan yıllık turist sayısı 2016‟da 31.4 milyona 

yükselerek turizm sektöründen 22.1 milyar dolar gelir elde edilmiĢtir. Dünya Turizm Örgütü‟nün 

verilerine göre Türkiye, 2013 yılında da en çok yabancı turist çeken ülkeler sıralamasında 6. sırada yer 

almıĢtır (ÇġB- ÇYGM, 2018). Ġklim değiĢikliği ve etkileri karĢısında turizm sektörün hangi alanlarda 

ve ne düzeyde etkilenebileceğine ve azaltım ve uyum stratejilerinin neler olabileceğini yönelik 

çalıĢmalar turizm faaliyetlerinde salınan sera gazı emisyonlarının iklim değiĢikliğine neden olduğu, 

iklim değiĢikliğinin de turizm faaliyetlerini etkilediğini göstermektedir. Turizm sektörünün, tüm 

dünyada, insan kaynaklı CO2 emisyonlarının %5‟i ile %8‟inden sorumlu olduğukont, (Nature Climate 

Change, 2018) sektörün yapısının sera gazı emisyonlarını azaltacak Ģekilde değiĢtirmemesi 

durumunda bu miktarın gelecek 25 yıl içerisinde iki katına ulaĢacağı öngörülmektedir. Dünya 

Bankası‟nın iklim değiĢikliği raporuna göre turizm (2012), lokasyonların turistik aktivitelere 

uygunluğu, turizm sezonunun süresi ve dönemi, sektör maliyetleri gibi birçok konuda iklime 

duyarlılığı oldukça yüksek olan bir sektördür. Sıcaklık artıĢı, deniz seviyesindeki yükselme ve aĢırı 

hava olayları kitle turizmini doğrudan etkilemekte ve etkilemeye devam edeceği öngörülmektedir. 

Kuraklık ve çölleĢme, orman yangınları, su kıtlığı, biyoçeĢitlilik kayıpları, kıyı erozyonu, aĢırı hava 

olaylarına bağlı gözlenen hastalıklar ve vektör kaynaklı bulaĢıcı hastalıkların gözlenmesi gibi olayların 

da turizm faaliyetlerini etkilemesi, iklim değiĢikliğinin turizme dolaylı etkileridir ([WTO-UNEP, 

2008] ÇġB- ÇYGM, 2018, 156). 

 

Türkiye‟nin Yedinci Ulusal Bilidiriminde yer verilen bilgiler, Türkiye‟nin iklim değiĢikliğinin 

doğrudan etkilerinden en çok etkilenecek ülke olduğu, turizm sektörünün temelde doğaya dayalı 

turizme bağlı olması nedeniyle risk altında olduğu, kıĢ turizmi, özellikle kıyı turizmi gibi turizm 

türlerinin iklim değiĢikliğinden etkileneceği ve etkilerin gelecekte artması beklendiğine yer 

verilmektedir (ÇġB- ÇYGM, 2018, 156). 

 

Ġklim değiĢikliği ve turizm faaliyetleri arasındaki karĢılıklı etkileĢimin düzeyini incelemek amacıyla 

hazırlanmakta olan bu rapor kavramsal çerçeve ve literatür incelemesi kapsamında;  
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 Ġklim değiĢikliği ve turizm iliĢkisini, turizm türleri üzerinde etkilerini de gözeterek literatür 

araĢtırması,  

 Ġklim değiĢikliği turizm arasındaki karĢılıklı etkileri ve etkilenme düzeylerni uluslararası 

sözleĢmeler,  stratejiler, konferanslar ve eylem planları araĢtırması, 

 Türkiye‟de Ġklim değiĢikliği ve turizm odaklı araĢtırmalar kapsamında elde edilmiĢ bulguları 

sunumu,  

 Ġklim DeğiĢikliği ve turizm iliĢkisinde azaltım ve uyum süreçlerine yönelik politika -  

stratejiler, uygulama örneklerinin sunumu, 

 

doğrultusunda üç bölüm olarak geliĢtirilmiĢtir. 

 

Üç bölümden oluĢan kavramsal ve literatür incelemesinde Ģu açılımlar yer almaktadır: 

Birinci bölüm iklim değiĢikliğinin tarihsel geliĢimini, göstergeler, uluslararası kuruluĢların etkinlikleri 

ve bilimsel çalıĢmaların geliĢimi, Türkiyenin iklim değiĢikliği sürecine katılımı değerlendirilmektedir. 

Turizm iklim iliĢkisi ve bu yönde yapılmıĢ olan araĢtırmaların temelini oluĢturan çerçevenin 

kurulması, bu çerçeve kapsamında kullanılan terminolojinin açıklık kazanması hedeflenerek 

kurgulanmıĢ olan bu bölüm iklim değiĢikliği temel gösterge ve kavramlarına ve bu kavramların turizm 

ile olan bağlantısına dair bilgi niteliğindedir. Ġklim değiĢikliği incelemelerinde / araĢtırmalarında yer 

alan kavramsal çerçeve ve terminolojinin turizm ile iliĢkisi kurularak iklim değiĢikliğinin dünya, 

bölge, ülke düzeyindeki bulgularına yer verilmektedir. Bu kapsamda; öncelikle iklim değiĢikliğine 

yönelik uluslarası çalıĢmalar çerçevesinde iklim değiĢikliği / krizi üzerine yapılan küresel 

değerlendirmelere yer verilmektedir. Küresel çalıĢmalarda yapılan saptamalar ve bu saptamalarda 

kullanılan “iklim terminolojisi”nin aktarılması amacıyla ilk bölüm oluĢturulmıĢtur. Ġklim değiĢikliği 

üzerine küresel çalıĢmalar küresel düzeyde organizasyonlar ve bilimsel ortaklıklarla geliĢirken bir 

yandan da iklim terminolojisi geliĢmektedir. Bu terminolojininde kısa bir aktarımı turizm bağlamında 

ilerleyen bölümlerde kullanılmakta olan terminoloji için bir zemin oluĢturacak ve küresel -ulusal- 

yerel bağlam arasında sürekliliği sağlayacaktır. Bu bölüm küresel – bölgesel (Akdeniz) – ulusal 

(Türkiye) ölçeklerde iklim etki faktörleri /göstergelerine (Climatic Impact Drivers -CIDs) yönelik 

öngörüleri ve senaryoları aktarmakta ve iklim değiĢikliğinin turizm sektörüne olan etkilerine yönelik 

sözleĢmeler ve konferanslara yer vermektedir. 

 

Ġkinci bölüm iklim değiĢikliği ve turizm sektörünün karĢılıklı etkilerinin dünya literatüründe ele 

alınıĢını değerlendirmektedir. Dünya ve Türkiye literatüründe iklim değiĢikliği ve turizm iliĢkisi 

ortaya konulmaktadır. Turizmin iklim değiĢikliğine ve iklim değiĢikliğinin turizme etkisi kıĢ turizmi, 

kıyı turizmi ve diğer turizm türleri esas alınarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda Türkiye 

örneğinde turizm sektörü / faaliyetlerinin iklim değiĢiminden etkilenme- etkileme konusu üzerinde 

yapılmıĢ araĢtırmalar değerlendirmeye alınmaktadır. 

 

Üçüncü bölüm iklim değiĢikliği karĢısında yurizm sektörü temelinde geliĢtitilmekte olan uyum 

(adaptasyon) ve azaltım (mitigasyon) çalıĢmalarına yönelik literatürel bir değerlendirmeyi 

içermektedir.  

 

1.2. Ġklim DeğiĢikliği Tarihsel Süreç ve Bulgular  

 

Ġklim, geniĢ bölgelerde çok uzun zaman içinde gerçekleĢen ortalama hava koĢulları, “belirli bir 

alandaki hava koĢullarının, atmosfer öğelerinin değiĢkenlikleri ve ortalama değerleri gibi uzun süreli 

(geleneksel olarak 30 yıl ve daha fazla) istatistikleri ile tanımlanan birleĢimi” olarak tanımlanmaktadır 

(TürkeĢ, 2020). Ekstrem hava olaylarını da içermekte olan iklim, bir bölgenin hava olayları 

bakımından karakterini ve bitki örtüsünü de belirlemektedir. Bölgelerin iklim analizinde dikkate alınan 

yağıĢ, sıcaklık oranı, buharlaĢma oranı, bitki örtüsü gibi kriterlerdeki farklılıklar iklim 

sınıflandırmalarındaki farklılıkları ortaya çıkarmaktadır. Ġklim sınıflandırmaları, iklim analizleri ve 
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senaryolar olabildiğince uzun yıllık ortalamalar ve güvenilir-homojen verinin kullanılması ile elde 

edilmektedir (Sensoy vd, 2008; TürkeĢ, 2020; mgm.gov.tr).   

 

Gıdanın üretimi, su kaynakları ve kalitesi, barınma ve yaĢama ortamı açısından olduğu kadar, ekstrem 

hava olayları ile kendini gösteren potansiyel tehlikelere ait bilgileri içerdiği için iklim bilgisi yaĢamsal 

önem taĢımaktadır. Bugünün iklim durumunu ve yakın geçmiĢle olan farkının ortaya konulabilmesi, 

gelecek için planlar yapmaya zemin oluĢturmaktadır. Ġklim bilimi (Klimatoloji), iklimi meydana 

getiren elemanların analizi ile farklı iklimlerin oluĢum nedenlerini ve iklimde meydana gelen 

değiĢimleri inceleyerek, iklimin etkisini açıklamaya ve keĢfetmeye çalıĢmaktadır. Bu çalıĢmalarda 

elde edilen bulgular; toplumsal etkinliklerin, ekonomik faaliyetlerin (tarım-sanayi-turizm gibi sektörel 

geliĢmelerin) ve yaĢam alanlarının düzenlenmesine temel oluĢturmaktadır. Günümüzün en önemli 

küresel sorunu olarak iklim değiĢikliğine yönelik senaryolar, analizler bu bilim alanında üretilmekte 

olan verilere dayanmaktadır.     
 

Ġklim değiĢikliği; “iklimin ortalama durumunda ya da değiĢkenliğinde onlarca yıl ya da daha uzun 

yıllar boyunca süren istatistiksel olarak anlamlı değiĢimler”; BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği 

Çerçeve SözleĢmesi‟nde (BMĠDÇS) “karĢılaĢtırılabilir bir zaman döneminde gözlenen doğal iklim 

değiĢikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileĢimini bozan insan 

etkinlikleri sonucunda iklimde oluĢan bir değiĢiklik” olarak tanımlanmaktadır. Ġklim değiĢikliği, iklim 

sistemi içerisindeki doğal iç süreçler ya da insan (antropojenik) ve doğal kaynaklı dıĢ zorlama 

etmenlerindeki değiĢimlere bağlı olarak oluĢmaktadır (TürkeĢ; 2012; [UNEP/WMO 1995‟e göre 

TürkeĢ, 2008] Turp, Öztürk, TürkeĢ, Kurnaz, 2014). 

 

Küresel iklim değiĢikliği; üretim süreçlerinin (sanayi-tarım vd sektörlerde) fosil yakıtlara dayalı enerji 

kullanımından, ekosistem dengesini bozucu arazi kullanım kararlarından, hızlanan ormansızlaĢma 

süreçlerinden kaynaklanmaktadır. Bu süreçlerde, atmosfere salınan sera gazı birikimlerindeki artıĢın 

doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda, yerkürenin ortalama yüzey sıcaklıklarındaki artıĢı 

iklimde oluĢan değiĢiklikleri ifade etmektedir. 

 

Sera Gazı Emisyonları ve DeğiĢimi  

 

Kyoto protokolü sera gazlarını; Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Azot Oksit (N2O), 

Hidroflorokarbonlar (HFC), Perflorokarbonlar (PFC), Azot Triflorür (NF3) ve Kükürt Heksaflorür 

(SF6) olarak tanımlamaktadır.  Sera gazı emisyonları bu bileĢenlerin emisyonlarının tamamına verilen 

isimdir. IPCC‟ye (Intergovernmental Panel on Climate Change -IPCC ) göre iklim değiĢikliği üzerinde 

en fazla etki karbondioksit ve metan emisyonlarına aittir.  IPCC iklim değiĢikliğinin baĢlangıcını insan 

faaliyetlerinden kaynaklı sera gazı emisyonlarının yükselmeye baĢladığı Sanayi Devrimi ile 

iliĢkilendirmekte ve yaklaĢık 1750 yılı olarak belirtmektedir. 

 

“18. yüzyılda endüstrileĢmenin baĢlangıcından bu yana, baĢta karbondioksit olmak üzere 

atmosferdeki sera gazlarının yoğunluğundaki olağan dıĢı yükseliĢ, dünyadaki iklim dengeleri 

bakımından iki önemli eĢiğin aĢılmasına neden olmuĢtur. Bunlardan ilki, iklim dengeleri için 

atmosferdeki karbondioksitin yoğunluğu açısından güvenli sınır olan 350 ppm‟in 1988 yılında 

aĢılmıĢ olmasıdır. Ġkincisi ise, 2014 yılı Nisan ayı ortalamasının ilk defa 400 ppm seviyesini aĢmıĢ 

olmasıdır. Dünyanın 400 ppm seviyesini 4,5 milyon yıl önce yaĢadığı bilinmektedir. 5-3,6 milyon 

yıl önceki Pliyosen döneminde küresel düzeydeki sıcaklığın, bugünkünün 3°C ya da 4°C üstünde 

seyrettiği, kutupların 10°C daha sıcak olduğu, deniz seviyesinin ise bugünkü seviyeden 5-40 metre 
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daha yüksek olduğu ortaya konulmaktadır ([Alagedik vd., 2016:5] Somuncu, 2018). Karbondioksit 

yoğunluğu 2020 yılında 413.2 ppm seviyesine ulaĢmıĢtır.
 1
  

19.yüzyılın ilk yarısında Jean-Baptiste Fourier tarafından ortaya konulan sera etkisi kavramı, aynı 

yüzyılın sonlarında Svante Arrhenius‟un atmosferdeki karbondioksit (CO2) tutarı ile sıcaklık 

arasındaki anlamlı iliĢkiyi açıklayan çalıĢmasıyla güçlenmiĢtir. Sanayi Devrimi ile küresel ölçekte 

kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların kullanımındaki artıĢın sonucunda, atmosferdeki CO2 

miktarındaki oluĢan artıĢ eğilimi, Yerküre‟nin ortalama yüzey sıcaklığında yükselmeye ve buna bağlı 

olarak dünyanın farklı yerlerinde farklı biçimde gözlemlenen iklim değiĢikliğine neden olmaktadır. 

1979 yılında dünyanın en önemli çevre sorunu olarak görülen fosil yakıt kullanımına bağlı 

karbondioksit salımı, günümüze artarak önemini korumaya devam etmektedir (Turp, Öztürk, TürkeĢ, 

Kurnaz, 2014).  

 

Karbondioksit (CO2) en yaygın olarak ele alınan sera gazıdır ve atmosferik konsantrasyonu milyonda 

parça (ppm) ile, metan (CH4) ve azot oksit (N2O) ise milyarda parça (ppb) ile ölçülmektedir. 2019' 

yılında sera gazı konsantrasyonları ulaĢtığı nokta;   

 

• Karbondioksit: 410.5±0.2 ppm = endüstri öncesi seviyelerin %148'i 

• Metan: 1877±2 ppb = sanayi öncesi seviyelerin %260'ı 

• Azot oksit: 332.0±0.1 ppb = sanayi öncesi seviyenin %123'ü 

• Metan: 1877±2 ppb = sanayi öncesi seviyelerin %260'ı 

•Azot oksit: 332.0±0.1 ppb = sanayi öncesi seviyelerin %123'ü (WTCC, 2021 ) 

 

Sera gazı konsantrasyonlarının artıĢı, yıllık küresel ortalama yüzey sıcaklığının (Global Mean Surface 

Temperature -GMST) artmasına neden olmaktadır. GMST, karada iki metre hava sıcaklığı ve çeĢitli 

veri tabanlarından okyanus alanlarındaki deniz yüzey sıcaklığının bir kombinasyonu kullanılarak 

ölçülür ve tipik olarak bir temel döneme ait bir anormallik olarak ifade edilir. 2020'de GMST, sanayi 

öncesi değerlerinden (1850-1900) 1,2 ± 0,1 °C daha sıcak olduğu ve son on yılın (2011-2020), 

kaydedilen en sıcak dönem olduğu saptanmıĢtır (WTCC,2021). Antopojenik karbondioksit salımının 

artıĢının devam etmesi atmosferde biriken sera gazlarının etkisini arttırmakta bu etki iklim 

değiĢikliğini hızlandırmaktadır. Atmosferde biriken sera gazlarının atmosferde kalıĢ süreleri uzun 

yıllar alabilmekte ve küresel ısınma faktörleri de değiĢmektedir (Tablo 1.1) 

 

Tablo 1.1. Sera Gazlarının atmosferdeki miktarları, yaĢam süreleri ve küresel ısınma faktörleri 

(Kaynak: IPCC,2013; REC, 2015,6) 

 

Sera Gazı  1765 2000 
Atmosferde  

KalıĢ Süresi 

Küresel Isınma 

 Faktörü 

Salım Kaynağına  

Örnek 

Karbondioksit, CO2 (ppm-

milyonda parçacık) 
278 369 

Yüzyıllar boyu  

atmosferde 

kalabilir 

1 

Fosil yakıt kullanımı,  

elektrik üretimi, ulaĢım,  

ısınma ve ormansızlaĢtırma  

Metan, CH4  

(ppm-milyonda parçacık) 
0,722 1,751 12,4 yıl 28 

Tarım, atıklar ve 

fosil yakıt kullanımı 

 

                                                      

 

1
 Karbondioksit Yoğunluğu Kronolojisi için Algedik, 2016; WMO, 2017;  WMO,2018; WMO, 2019; WMO, 

2020; WMO, 2021‟den yararlanılarak geliĢtirilmiĢ olan tablo için EK 1‟e bakılabilir. 



6 

 

 

 

Tablo 1.1. (devamı): Sera Gazlarının atmosferdeki miktarları, yaĢam süreleri ve küresel ısınma 

faktörleri (Kaynak: IPCC,2013; REC, 2015,6) 

Sera Gazı  1765 2000 
Atmosferde  

KalıĢ Süresi 

Küresel Isınma 

 Faktörü 

Salım Kaynağına  

Örnek 

Ozon tabakasını tahrip edici 

parçacıklar (ppt-trilyonda 

parçacık) 

0 999 
CFC'ler: 45 ila  

1.020 yıl arası 

CFC'ler: 4.660 

ila 

13.900 arası 

Soğutma 

Azot Dioksit, N2O  

(ppm-milyonda parçacık) 
0,273 0,316 121 yıl 265 Gübre Kullanımı 

HFC'ler, PFC'ler, SF6,  

(ppt-trilyonda parçacık) 
0 81 

HFC'ler: 2 gün 

 ila 242 yıl arası 

PFC'ler: 1 gün ila 

50.000 yıl arası 

SF6: 3200 yıl 

HFC'ler: 1 ila  

12.400 arası 

PFC'ler: 2 ila 

11.100 arası 

SF6: 23.500 

Soğutma 

 

Atmosferdeki karbondioksit (CO₂), metan (CH₄) ve diazotmonoksit (N₂O) gazlarının oranları en az 
son 800,000 yılda hiç görülmemiĢ biçimde yüksek seviyelere ulaĢmıĢtır. Sera gazları 1951 – 2010 

yılları arasında küresel ortalama yüzey sıcaklıklarının artıĢına 0.5 °C ila 1.3 °C arasında bir katkıda 

bulunmuĢtur. Birincil olarak fosil yakıt kullanımından ve ikincil olarak da net arazi kullanımı 

değiĢikliğinden kaynaklanan karbondioksit salımları, sanayi öncesi döneme göre %40 oranında 

artmıĢtır. Bunun yanı sıra, insan kaynaklı karbondioksit salımının %30‟u okyanuslar tarafından 

emilerek okyanuslarda asitleĢmeye neden olmuĢtur (IPCC, 2013; TürkeĢ, 2013a; Turp, Öztürk, 

TürkeĢ, Kurnaz, 2014). 

 

Sera gazı salımlarının artıĢı ile iklim değiĢikliğinde birbirini artarak etkileyen iklimsel etki 

faktörleri /bileĢenlerinde (CIDs) değiĢimler arasında; yıllık küresel yüzey sıcaklıklarında değiĢim, 

aĢırı hava olaylarında değiĢim, yağıĢ deseninde değiĢim, deniz seviyesinde yükselme ve kıyı 

fırtınalarında değiĢim, ekosistem döngüleri ve sistem bütünlerinde değiĢimler ana baĢlıkları altında 

genellenebilmektedir. Her bir ikimsel değiĢiklik faktör baĢlığı altında alt göstergeler ve bu 

göstergelerin turizm sektörüne yansımaları Tablo:  Ġklimsel Etki Faktörleri yer almaktadır.  

 

Tablo 1.1: Ġklimsel Etki Faktörleri (Climatic Impact Drivers- CID) (IPCC, 2014; IPCC,2021, 

WGI; Somuncu, 2016; Becken; 2010 yararlanılarak yazarlar tarafından 

geliĢtirilmiĢtir.) 
 

  Ġklimsel Etki   

Faktörleri 

(CIDs)                  

Alt  Faktörler / Göstergeler Turizm Sektörüne Etkileri 

 

1 Sıcaklık Küresel sıcaklıklarında artıĢ ; 

Karasal yüzey 

sıcaklıklarında artıĢ; Denizel 

yüzey sıcaklıklarında artıĢ, 

Sıcak Gün Ortalamasında 

ArtıĢ; AĢırı sıcaklıkların 

artıĢı, Soğuk hava dalgası; 

ArdıĢık Sıcak /Soğuk Gün 

Sayısında ArtıĢ / AzalıĢ  

 

Kıyı ve KıĢ turizminde; turizm alanlarında maliyetlerde artıĢ; su ve 

enerji tüketiminde artıĢ; konfor düzeyinde azalma; destinasyon 

tercihlerinde değiĢim; Kayak sezonunun kısalması, KıĢ turizm 

merkezlerinde kar yetersizliği, Kar yapma maliyetlerinin artması 

Sıcaklık değiĢimleri: Mevsimselliğin değiĢmesi, turistler için ısı 

stresi, soğutma maliyetlerinde artıĢ, flora-fauna tür ve dağılımda 

değiĢim, bulaĢ hastalıklarda artıĢ; Görsel peyzaj değerlerin kaybı, Su 

ve gıda krizi 

Deniz yüzey sıcaklıklarında artıĢ: mercan beyazlamasında artıĢ, 

dalıĢ destinasyonlarında, deniz kaynaklarında bozulma 
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Tablo 1.2 (devamı): Ġklimsel Etki Faktörleri (Climatic Impact Drivers- CID) (IPCC, 2014; 

IPCC,2021, WGI; Somuncu, 2016; Becken; 2010 yararlanılarak yazarlar 

tarafından geliĢtirilmiĢtir.) 

  Ġklimsel Etki   

Faktörleri 

(CIDs)                  

Alt  Faktörler / 

Göstergeler 

Turizm Sektörüne Etkileri 

 

2 AĢırı Hava 

Olayları 

Seller; Fırtına ve Kasırga; 

ġiddetli rüzgar; Kum ve toz 

fırtınası 

Kıyı ve KıĢ turizminde; turizm alanlarında maliyetlerde artıĢ; su ve 

enerji tüketiminde artıĢ; konfor düzeyinde azalma; destinasyon 

tercihlerinde değiĢim 

Turizm tesislerinde risk, sigorta maliyetlerinde artıĢ, iĢ kesintisi 

kayıpları ve maliyet artıĢı; Güvenlik kaygısının artması; Görsel 

peyzaj değerlerin kaybı; Mevsimselliğin değiĢmesi 

3 YağıĢ Deseni  YağıĢ gün sayısında 

azalma; Gök gürültülü 

fırtınalar/yıldırım; ġiddetli 

kar yağıĢı ve buz fırtınası; 

Dolu, kar yağıĢı; Sağanak 

(yağıĢ/saat); YağıĢlı 

günlerde azalma ; ArdıĢık 

gün sayısı Ortalama yağıĢ 

miktarında değiĢim; 

ġiddetli yağıĢ ve sel 

 

Kıyı ve KıĢ turizminde; turizm alanlarında maliyetlerde artıĢ; su ve 

enerji tüketiminde artıĢ; konfor düzeyinde azalma; destinasyon 

tercihlerinde değiĢim 

Azalan kar ve buzullar: KıĢ turizminde destinasyonlarda kar 

yeersizliği, kar yapma maliyetlerinin artıĢı, kıĢ sporlarında 

mevsimsel kısalma, doğal peyzaj estetiğinde azalma 

YağıĢ azalması ve buharlaĢma artıĢı: su kıtlığı, turizm ve diğer 

sektörler arasında su rekabeti, çölleĢme, talebi etkileyen ve altyapıyı 

tehdit eden yangınlarda artıĢ 

Yoğun yağıĢ sıklığı: turizm alanları ve tarihi- kültürel alanlarda sel 

hasarı, turizm altyapısına hasar, değiĢen mevsimsellik 

4 Deniz 

Seviyesinde 

Yükselme ve 

kıyı 

fırtınaları 

Deniz seviyesinde 

yükselme; Deniz 

dalgalanmaları; Saatlik su 

seviyesi yükselmeleri; Kıyı 

fırtınaları, kıyı baskınları; 

Kıyı erozyonu; Deniz ısı 

dalgası; Okyanus asiditesi 

 

Kıyı ve KıĢ turizminde; turizm alanlarında maliyetlerde artıĢ; su ve 

enerji tüketiminde artıĢ; konfor düzeyinde azalma; destinasyon 

tercihlerinde değiĢim 

Kıyı turizmi; kıyı erozyonu, plaj alnalarının kaybı, liman 

bölgelerinin korunması için yüksek maliyetler 

turizm alanları ve tarihi- kültürel alanların hasar görmesi, turizm 

altyapısına hasar, Güvenlik kaygısının artması 

 Ekosistem 

döngüleri ve 

sistem 

bütünlerinde 

değiĢim 

Türlerin yok olması, 

döngülerde bozulma,  

Karasal ve denizel biyo çeĢitlilikte değiĢikilk; destinasyonlarda 

türler ve doğal çekiciliklerin kaybı, tropikal ve subtropikal 

bölgelerde yüksek hastalık riski 

Daha sık ve büyük orman yangınları; doğal çekicilik azalması 

/kaybı, sel riskinde artıĢ, turizm altyapısında zarar 

Su ve gıda krizi 

5 Sera Gazları Sera gazı salımında artıĢ; 

Hava kirliliğinde artıĢ; 

Yüzeyde Atmosferik CO2 

oranında artıĢ; Yüzeydeki 

radyasyon artıĢı 

Ġklim değiĢikliği /krizine neden olan sera gazları salımında artıĢ 

 

Ġnsan kaynaklı (antropojenik) sera gazı salımları ve bu salımların yarattığı küresel düzeydeki 

değiĢimler ekosistem bütünlüğünü, insan faaliyetlerinin nitelik ve düzeyini, ekonomik olarak 

sektörlerin üretkenlik düzeylerini, insani temel ihtiyaçların karĢılanmasına kadar oldukça önemli, 

yoğun ve yaygın bir etkiye sahip olduğu bilimsel çalıĢmalar, politika üreticileri tarafından kabul 

edilmektedir. Bu kabul uluslararası organizasyonların ve dünya devletlerinin karbon salımında azaltım 

politikalarına doğru kararlar alması ve uygulamaların yaygınlaĢmasına da yol açmıĢtır. Ancak bu 

geliĢmelere karĢın ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltmak için verdikleri taahhütler ile küresel 

sıcaklıkların 1,5 ºC hatta 2 ºC yükselmesini önlemek için gereken kesintiler arasında büyük bir fark 

vardır. BM Çevre Programı 2018 Emisyon Açığı Raporu, Paris AnlaĢması gereğince ne kadar ülkenin 

2030 yılına kadar emisyonları azaltacağını, koĢullu taahhütlerinin emisyonları ne kadar 

azaltabileceğini ve her iki rakamın da anlaĢmanın hedeflerinden ne kadar uzak olduğunu 

göstermektedir (UNEP, Emisyon Gap Report 2018). 
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ġekil 1.1: Küresel Emisyon Açıklığı  (RCP‟ler ve Sera Gazı Emisyon Açığı - UNEP, 

2018) 

 

1.3. Ġklim DeğiĢikliği Senaryoları ve Küresel – Ulusal – Bölgesel Öngörüler 

 

Ġklim değiĢikliğinin küresel düzeyde ele alınmasıyla birlikte, küresel iklim değiĢikliklerinin 

incelenmesi, modellenmesi ve senaryolar doğrultusunda öngörülere dayanarak geleceği yönlendirme 

ve olası risklere karĢı önlemlerin geliĢtirilmesi politikalar sürecinden bilimsel araĢtırmaların da önem 

ve öncelik kazanmasını sağlamıĢtır.   

 

Yerkürede doğal etkenler ve insan kaynaklı ortaya çıkan iklim değiĢikliklerinin modelleme çalıĢmaları 

küresel ve bölgesel olarak iki ölçekte gerçekleĢtirilmektedir. Ġklim modelleri çalıĢmaları: 

  

1. Küresel iklim modelleri (Global Climate Models-GCMs) 

2. Bölgesel iklim modelleri (Regional Climate Models-RCMs) 

 

Senaryo, dünyanın gelecekteki durumunun hayali olarak canlandırılması veya alternatif gelecek 

durumların tasvir edilmesidir. Temsili Konsantrasyon Yolları (RCPs) adı, esas amaçları Atmosferik 

Sera Gazları (GHGs) konsantrasyonlarının zaman bağımlı projeksiyonları sağladığını vurgulayan 

rotalar olmasını temsil etmektedir.   

 

IĢınımsal (Radyatif) zorlama ve bu zorlamalara iklim sisteminin tepkisi ile ilgili seçeneklerin temel 

olarak yer aldığı insan kaynaklı (antropojenik) iklim değiĢikliği senaryoları, Hükümetlerarası Ġklim 

DeğiĢikliği Paneli (IPCC) çalıĢmalarının en önemli bileĢenlerinden biridir.
2
 Ġklim değiĢikliği 

çalıĢmaları için yapılan emisyon senaryoları, entegre değerlendirme modellerinde gösterilen sosyo-

ekonomik, çevresel ve teknolojik eğilimler üzerinde yapılan bilimsel çalıĢmalara dayandırılan 

gelecekteki emisyonlara iliĢkin uzman görüĢ ve değerlendirmelerini yansıtmaktadır (Akçakaya vd., 

2013a; Akçakaya vd., 2013b). 

 

IPCC 3. Değerlendirme Raporu (AR3) ve 4. Değerlendirme Raporu (AR4) Emisyon Senaryoları Özel 

Raporu (Special Report For Emissions Scenarios (SRES)) senaryoları kullanılarak iklim değiĢikliği 

konusunda 4 temel senaryo geliĢtirilmiĢtir. IPCC 5.Değerlendirme Raporu (AR5) ise Temsili 

Konsantrasyon Yolları /Rotaları (Representative Concentration Pathways -RCPs) olarak adlandırılmıĢ 

                                                      

 

2
 Daha detaylı bilgi için https://www.mgm.gov.tr/iklim/iklim-degisikligi.aspx?s=senaryolar adresine bakılabilir. 

2100'e kadar küresel 

sıcaklık artıĢını yaklaĢık 

%66 gerçekleĢme 

olasılığıyla 2ºC'nin altına 

sınırlayan rotalar 

2100'e kadar küresel 

sıcaklık artıĢını yaklaĢık 

%66 gerçekleĢme 

olasılığıyla 2ºC'nin altına 

sınırlayan rotalar 

https://www.mgm.gov.tr/iklim/iklim-degisikligi.aspx?s=senaryolar
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olan, ıĢınımsal (radyoaktif) zorlama seviyelerine dayanarak senaryolar geliĢtirilmiĢtir. Bu 

senaryolarda, 2100 yılında (uzun dönem) sera gazı salım miktarı gözetilerek, ıĢınımsal (radyoaktif) 

zorlamanın olası değerleri üzerinden (2.6, 4.5, 6.0, 8.5 W/m2) RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 ve RCP8.5 

senaryoları geliĢtirilmiĢtir. Bu senaryolar aynı zamanda, IPCC AR5 için uyarlanan iyimserden (düĢük 

emisyon salımı öngörüsü) kötümsere (yüksek emisyon salımı öngörüsü) doğru sıralanmakta olan dört 

adet sera gazı konsantrasyon rotasıdır.  

 

IPCC‟nin geliĢtirdiği senaryolardan, küresel ölçekte en çok tercih edilen senaryolar RCP4.5 ve 

RCP8.5 senaryolarıdır. Muhtemel en yüksek ıĢınımsal zorlama ve konsantrasyon rotası olan RCP8.5 

diğer senaryolara göre daha yüksek sera gazı emisyonları ifade etmekte, dolayısıyla da RCP‟lerin üst 

sınırını belirtmektedir. RCP8.5 senaryosuna göre 2100 yılında radyatif zorlamanın 8.5 W/m2‟ye, 

eĢdeğer CO2 konsantrasyonlarının ise 1370 ppm dolayına ulaĢması varsayılmaktadır. RCP4.5 

senaryosu ise orta bir dengede tutma rotası olarak kabul edilmekte, radyatif zorlama değerinin 2100 

yılında 4.5 W/m2‟ye, eĢdeğer CO2 konsantrasyonlarının ise 650 ppm dolayına ulaĢması 

varsayılmaktadır. Küresel ölçekte mevcut eğilimlerin azaltım yönünde hızlı bir değiĢim gösterme 

gerçekliğinin de olmaması, mevcut CO2 konsantrasyonlarının ulaĢmıĢ olduğu nokta RCP4.5 ve 

RCP8.5 senaryolarının kullanım tercihini belirlemiĢtir (IPCC, 2013).  

 

Küresel iklim modelleri (GCMs), küresel ortalama yüzey sıcaklığı gibi küresel iklim istatistiklerinin 

tanımlanmasında, atmosferdeki, okyanuslardaki, kriyosferdeki ve arazi yüzeyindeki fiziksel süreçleri 

temsil etmektedirler. Bu modeller, yükselen sera gazları emisyonlarına iklim sisteminin tepkisini 

göstermede en geliĢmiĢ araçlardır. Karbondioksit konsantrasyonundaki artıĢlar (ya da karbon 

eĢdeğerine sahip diğer sera gazlarının konsantrasyon artıĢları) belli kriterler çerçevesinde GCM 

içerisinde yer almaktadır. (EEA, 2020; Akçakaya vd., 2013b). Küresel iklim modelleri oldukça 

çeĢitlidir. Türkiye‟de de kullanılan bu modelelr arasında; BirleĢik Krallık Meteoroloji Ofisinin Hadley 

Merkezinin Dünya Sistemi Modeli (ESM) (HadGEM2-ES) modeli; Max Plank Enstitüsünün (MPI-

ESM-MR) modeli; Amerika Ulusal Okyanus ve Atmosfer Ġdaresi (NOAA)‟ne bağlı Jeofizik 

AkıĢkanlar Dinamiği Laboratuarı (GFDLGeophysical Fluid Dynamics Laboratory) tarafından 

geliĢtirilen GFDL-ESM2M küresel dolaĢım modelleri yer almaktadır (Demircan vd., 2017). 

 

Temsili Konsantrasyon Rotaları (RCPs), sera gazlarının toplam emisyon ve konsantrasyonu, arazi 

kullanımı ve arazi örtüsü, kimyasal olarak aktif gazlar ve aerosoller için oluĢturulan veri setleridir 

([Moss vd., 2008] MGM, 2017). 

RCP2.6 (düĢük ıĢınımsal zorlama ve konsantrasyon rotası); yüzyıl sonlanmadan emisyonların ya da 

ıĢınımsal zorlamanın zirve yaparak düĢüĢe geçeği varsayımı,  

RCP4.5 (orta bir dengede tutma rotası); 2100-2150 yılları arasında ıĢınımsal zorlamanın 4.5w/m2‟de 

sabitleneceğini varsayımı, 

RCP6 (ikinci orta rota); 2100‟den sonra yaklaĢık 6w/m2 civarında ıĢınımsal zorlamanın sabitleneceği 

varsayımı, 

RCP8.5 (muhtemel en yüksek ıĢınımsal zorlama ve konsantrasyon rotası); Diğer senaryolara göre daha 

yüksek sera gazı emisyonları ifade etmekte, RCP‟lerin üst sınırını belirtmektedir (mgm.gov.tr). 

 

RCP senaryoları insan faaliyetleri sonucunda atmosferde sera gazı emisyonlarının gelecekte nasıl 

değiĢeceğine dair öngörüleri geliĢtirirken gelecek tasarımına yönelik alınacak azaltım önlemlerinin 

düzeylerini yakın, orta ve uzun dönemler için geliĢtirilmektedir. Bu senaryolar gelecek öngörülerini 

geliĢtiriken bir yandan da gelecek için yapılması gerekenler (azaltım ve uyum) için önemli bir Ģema 

ortaya koymaktadırlar. Ġçinde bulunduğumuz yıllarda sera gazı emisyon değerlerinin ulaĢtığı nokta 

RCP senaryolarından RCP4.5 ve RCP 8.5 senaryolarının bilimsel çalıĢmalarda ve politikaların 

geliĢtirilmesinde yaygın kullanımına ve kabul görmesine neden olmaktadır (ġekil 1.2).  
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ġekil 1.2:  Temsili Konsantrasyon Rotası (RCP) Nedir?  (CoastAdapt, 2019) 

 

IPCC 6. Değerlendirme Raporun (AR6), AR5‟te kullanılmıĢ olan RCPs lerden farklı olarak PaylaĢılan 

Sosyoekonomik Yollar (Socioeconomic Pathways -SSPs) olarak adlandırılan küresel karbondioksit  

(CO2) salımlarına yönelik kabuller doğrultusunda 5 senaryo tanımlamaktadır: (IPCC AR6, WGI; 

2021). 

 

SSP1. (1.9) Sürdürülebilirlik – YeĢil Yol Tercihi: Çevresel sınırlara saygı duyan bir kalkınma 

yaklaĢımı doğrultusunda bir ilerleme ile 2050‟ ye kadar CO2 salımı net sıfıra ulaĢması sonucunda 2100 

yılına kadar 1.5 
0
C küresel ısınma öngörüsü.  

SSP2. (2.6) Orta Yol Tercihi: Mevcut kalkınma ve ilerleme yolunun belirgin olarak değiĢmediği bir 

ilerleme ile 2050 sonrasında CO2 salımı net sıfıra ulaĢması sonucunda 2100 yılına kadar 1.8
0
C küresel 

ısınma öngörüsü. 

SSP3. (4.5) Bölgesel Rekabet- Kayalık Yolda Ġlerleme; güvenlik sorunlarının arttığı, rekabetçiliğin 

yükseldiği, bölgesel konularda odaklanan güvenlik ve çevresel kaygıların öncelikli olmadığı, hızlı 

çevresel bozulmaların yaĢanacağı bir ilerleme ile 2050 ye kadar bugünkü seviyede kalacak ve 2100 

yılında net sıfıra ulaĢmaması sonucunda 2100 yılına kadar 2.7 
0
C küresel ısınma öngörüsü 

SSP4. (7.0) EĢitsizlik – BölünmüĢ Bir Yol: BeĢeri sermayeye yapılan eĢitiz yatırımlar, ekonomk 

fırsatlar ve siyasi güçte artan eĢitsizlikler ülkelerarası ve ülke içinde artan eĢitsizliklerle ilerlenen bir 

yol ile 2100 yılına kadar günümüz CO2 salımının iki katına yükselmesi sonucunda 2100 yılına kadar 

3.6
0
C küresel ısınma öngörüsü 

SSP5 (8.5) Fosil Yakıtlı Kalkınma – Otoyolu Kullanmak: Teknolojik ilerleme ve insan sermayesinin 

geliĢtirilmesinde rekabetçi piyasaların sürdürülebilir kalkınmanın yolu kabul edilerek ilerlenen bir yol 

ile 2050 syılına kadar CO2 salımı katlanarak artması sonucunda 2100 yılına kadar 4.4
0
C küresel ısınma 

öngörüsü (IPCC AR6, WGI; 2021). 
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1.3.1. Ġklim DeğiĢikliği Küresel Senaryoları  

 

Ġklimsel etki faktörleri /bileĢenlerinde (CIDs) değiĢimlere yönelik olarak küresel ve bölgesel 

modelleme, simülasyon çalıĢmaları küresel yüzey sıcaklıklarında (karasal ve denizel sistemlerde) 

değiĢim, aĢırı hava olaylarında değiĢim, yağıĢ deseninde değiĢim, deniz seviyesinde yükselme ve kıyı 

fırtınalarında değiĢim, ekosistem döngüleri ve sistem bütünlerinde değiĢimler konulaında küresel, 

bölgesel ve ulusal çalıĢmalar yapılmaktadır. IPCC AR3, AR4, AR5 ve 2021- 2022 yıllarında açıklanan 

AR6 raporlarında bu çalıĢmalarda yer alan bulgular ve küresel değiĢimler değerlendirilmektedir.  

 

Küresel Sıcaklıklarda DeğiĢim 

 

IPCC- AR6 raporunda; 1800‟lü yıllar öncesindeki geçmiĢ sıcak dönemler, doğal nedenlere dayalı, 

yavaĢ yörünge değiĢimlerinden kaynaklanmakta iken, 1850-2020 zaman dilimindeki hızlı sıcaklık 

tahminlerinde insan faaliyetlerinin iklim değiĢikliğindeki etkisinin son 2000 yılda görülmemiĢ oranda 

olduğu belirtilmektedir.   

 

AĢağıda yer alan ġekil 1.3‟de; a panelinde, küresel yüzey sıcaklığındaki değiĢiklikler, b panelinde ise 

gözlemlenen ve simüle edilen insan ve doğal faktörlere bağlı yüzey sıcaklıkları değiĢimi temsil 

edilmektedir (IPCC AR6-WGI; 2021). 

 

 
ġekil 1.3: 1850-1900'e göre küresel yüzey sıcaklığındaki değiĢiklikler  (IPCC AR6- WGI; 

2021) 

 

Küresel sıcaklıkların 1°C‟deki artıĢı küresel bir etki göstermekte, bu artıĢ karasal alanlarda denizel  

yüzeylere /okyanuslarar göre daha yüksek değerlere sahip olduğu görülmektedir. 1.5°C, 2°C ve 4°C 

lik artıĢların simülasyonları ve küresel cografi mekansal farklılıkları ġekil 1.4‟de yer almaktadır.  
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ġekil 1.4: Yıllık ortalama yüzey sıcaklığında değiĢiklikler  (IPCC, 2021: Summary for 

Policymakers).  

 

Panel a) Gözlenen ve simüle edilen yıllık ortalama yüzey sıcaklığı değiĢiminin karĢılaĢtırılması. 

Soldaki harita, her bir °C küresel ısınma (°C) için 1850–2020 döneminde yıllık ortalama yüzey 

sıcaklığında gözlemlenen değiĢiklikleri göstermektedir. Beyaz göstergeler zaman kapsamının 100 yıl 

veya daha az olduğu ve dolayısıyla güvenilir bir doğrusal regresyon hesaplamak için çok kısa olduğu 

alanlardır. Sağdaki harita, model simülasyonlarına dayanmaktadır ve 1°C'lik bir küresel ısınma 

seviyesinde (20 yıllık ortalama küresel yüzey sıcaklığı değiĢimi 1850–1900'a göre) yıllık ortalama 

simülasyon sıcaklıklarındaki değiĢimi göstermektedir. Renk çubuğunun her iki ucundaki üçgenler, 

sınır dıĢı değerleri, yani verilen sınırların üstündeki veya altındaki değerleri göstermektedir (IPCC, 

2021: Summary for Policymakers). 

 

Çok sayıda kanıta dayalı olarak küresel yüzey sıcaklığındaki 20 yıllık ortalama değiĢimin 

değerlendirme sonuçları tablosunda (Tablo 1.3), değiĢiklik, seçilen zaman periyotları için 1850-1900 

referans dönemine göre ºC olarak ve ortalama küresel yüzey sıcaklığı değiĢiminin, 1850-1900 

dönemine göre belirtilen seviyeyi aĢtığı ilk 20 yıllık dönem olarak belirtilmektedir. Tablo 1.3, hem 

merkezi tahmini hem de parantez içinde olası (%5-95) aralığı vermektedir. n.c. ifadesi 2021-2100 

dönemi boyunca küresel ısınma seviyesinin geçilmediği anlamına gelmektedir (IPCC, AR6, 2021 

WGII Report, Technical Summary). 

 

SSP1-1.9 en iyimser ve sürdürülebilirlik tercihi ile geliĢtirilen senaryoda yakın dönem (2021-2040 

yılları) için ortalama sıcaklığı 1.5°C olacağı ve 1.2 ila 1.7°C ile aralığında değiĢeceği; orta dönem 

(2041-2060) 1.6°C ortalama ve 1.2 ila 2.0°C aralığında değiĢeceği, uzun dönem (2081-2100) 1.4°C 

ortalama, 1.0 ila 1.8°C aralığında değiĢeceği öngörülmektedir. En kötümser senaryo olarak fosil 

yakıtla kalkınma seçeneğinin devamını tercih eden geliĢme senaryosunda, SSP5-8.5, ise yakın dönem 

(2021-2040) ortalaması 1.5°C; orta dönem ortalaması 2.4°C, uzun dönem ise 4.4°C olarak 

öngörülmektedir. 
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Tablo 1.3: Çok sayıda kanıta dayalı olarak küresel yüzey sıcaklığındaki 20 yıllık 

ortalama değiĢimin değerlendirme sonuçları (IPCC, AR6, 2021 WGII 

Report, Technical Summary)  

 SSP1-1.9 SSP2-2.6 SSP3-4.5 SSP4-7.0 SSP5-8.5 

Yakın Döne,  

2021-2040 
1.5 (1.2, 1.7) 1.5 1.2, 1.8) 1.5 (1. 1.8) 1.5 (1.2, 1.8) 1.5 (1.3, 1.9) 

Orta Dönem,  

2041-2060 
1.6 (1.2, 2.0) 1.7 (1.3, 2.2) 2.0 1.6, 2.5) 2.1 (1., 2.6) 2.4 (1.9, 3.0) 

Uzun Dönem, 

2081-2100 
1.4 (1.0, 1.8) 1.8 (1.3, 2.4) 2.7 (2.1, 3.5) 3.6 (2.8, 4.6) 4.4 (3.3, 5.7) 

1.5 ºC 

2025-2044 

(2013-2032, 

n.c.) 

2023-2042 

(2012-2031, 

n.c.) 

2021-2040 

(2012-2031,  

2037-2056) 

2021-2040 

(2013-2032,  

2033-2052) 

2018-2037 

(2011-2030,  

2029-2048) 

2 ºC 
n.c. 

(n.c., n.c.) 

n.c. 

(2031-2050, 

n.c.) 

2043-2062 

(2028-2047,  

2075-2094) 

2037-2056 

(2026-2045,  

2053-2072) 

2032-2051 

(2023-2042,  

2044-2063) 

3 ºC 
n.c. 

(n.c., n.c.) 

n.c. 

(n.c., n.c.) 

n.c. 

(2061-2080,  

n.c.) 

2066-2085 

(2050-2069,  

n.c.) 

2055-2074 

(2042-2061,  

2074-2093) 

4 ºC 
n.c. 

(n.c., n.c.) 

n.c. 

(n.c., n.c.) 

n.c. 

(n.c., n.c.) 

n.c. 

(2070-2089, 

n.c.) 

2075-2094 

(2058-2077, 

n.c.) 
 

 

 

AĢırı Hava Olayları 

 

Bir diğer iklimsel etki faktörü (CID)aĢırı hava olayları ve bu tür olayların sıklık ve büyüklüğündeki 

artıĢ yönlü değiĢimdir. Artan küresel sıcaklıklar, soğuk ve sıcak dalgaları, seller, kuraklıklar, orman 

yangınları ve fırtınalar dahil olmak üzere dünya çapında daha sık ve Ģiddetli aĢırı hava olaylarının 

yaĢanmasına neden olmaktadır (WTTC; 2021). 

 

21. yüzyılın ortalarında 2°C'lik küresel ısınmayla, özellikle su döngüsü ve fırtınalarla ilgili çeĢitli iklim 

faktörlerinde, yakın geçmiĢe göre (yüksek veya orta güvenle) bölgeye özgü risk taĢıyan önemli 

değiĢiklikler göstermesi beklenmektedir. Bazı bölgelerde (Güney Afrika, Akdeniz, Kuzey Orta 

Amerika, Batı Kuzey Amerika, Amazon bölgeleri, Güney Batı Güney Amerika ve Avustralya), 

kuraklık, kuraklık ve yangın havasındaki artıĢlar (yüksek güvenirlik) tarım, ormancılık, sağlık ve 

ekosistemler dahil olmak üzere çok çeĢitli sektörleri etkileyecektir. Diğer bir grup bölgede (Kuzeybatı, 

Orta ve Doğu Kuzey Amerika, Kuzey Kutup bölgeleri, Kuzeybatı Güney Amerika, Kuzey ve Orta 

Batı Avrupa, Sibirya, Orta, Güney ve Doğu Asya, Güney Avustralya ve Yeni Zelanda), kar ve buzda 

azalma veya artıĢlar sellerde artıĢlar (yüksek güven) yaĢanması, kıĢ turizmi, enerji üretimi, nehir 

taĢımacılığı ve altyapı gibi sektörleri etkileyecektir (IPCC, AR6 WGI, TS 89; 2021). 

 

Küresel ekonomik zarar ve kayıplara iliĢkin tahminler genellikle ısınmayla doğrusal olmayan bir 

Ģekilde artar ve önceden tahmin edilenden daha büyük olacaktır. Rapor, küresel finansal varlıkların 

yaklaĢık %17'sinin aĢırı hava olayları gibi iklim risklerine doğrudan maruz kaldığını ve bu durumun 

finansal kurumlar için acil bir yatırım konusu olduğunu tahmin etmaktadir. Halihazırda gerçekleĢmiĢ 

olan ölçülen ekonomik kayıplara iliĢkin birkaç örnek: (Molnar, 2022). 

 

• AĢırı hava olayları doğrudan GSYĠH hasarına neden olmaktadır (örneğin, Maria Kasırgası 2016'da 

Dominika'nın GSYĠH'sinin toplam %225'i kadar hasara neden olmuĢtur). GSYĠH üzerindeki etkileri, 

bazen aĢırı olaylardan 10-15 yıl sonrasına kadar devam etmektedir. 
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• Yalnızca 1960 ve 2000 yılları arasında azalan yağıĢlardan etkilenen Afrika ülkelerinde, dünyanın 

geri kalanına kıyasla %15 ila %40 arasında bir GSYĠH açığına neden oldu; 

 

• AĢırı sıcak günlerin (32°C'nin üzerinde) olması nedeniyle iĢgücü verimliliğinde yaklaĢık %10'luk bir 

düĢüĢ olmuĢtur (Molnar, 2022). 

 

YağıĢ 

 

YağıĢ deseni değiĢikliği üzerinde gerçekleĢtirilen küresel simülasyonlar genel değerlendirmeleri yağıĢ 

miktarlarında azalma, yağıĢ türünde değiĢimlere iĢaret etmektedir. 2020 yılında olağandıĢı yüksek 

yağıĢ miktarına sahip bölgeler arasında Doğu ve Kuzey-Doğu Afrika, Güney ve Doğu Asya, 

güneydoğu Kuzey Amerika ve Karayipler ve Kuzey-Doğu Avrupa yer aldı. Güney ve Kuzey-Batı 

Afrika, Güney Amerika, Kuzey-Doğu ve Batı Asya, güney-batı ve kuzey-doğu Kuzey Amerika ve 

Yeni Zelanda'da alıĢılmadık derecede düĢük yağıĢ miktarları gözlendi. YağıĢ desenindeki değiĢimler 

Türkiye‟nin de içinde olduğu Akdeniz havzası için RCP4.5 VE RCP8.5 1981-2010 aralığı esas 

alınarak 2071-2100 yılları için yapılan simülasyonlarda yağıĢ deseninde azalma ve kuraklık sıklığında 

artıĢ saptanmaktadır (Spinoni vd, 2020). 

 

IPCC AR6 raporunun bulguları küresel ısınmanın her artıĢıyla, bölgesel ortalama sıcaklık, yağıĢ ve 

toprak neminde büyük değiĢiklikler ortaya çıkacağını vurgulamaktadır (ġekil 1.5).  

 

 

ġekil 1.5:  Yıllık ortalama yüzey sıcaklığı, yağıĢ ve toprak nemindeki değiĢiklikler  

(IPCC, AR6- WGI, 2021: Summary for Policymakers). 
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Panel c) Simüle edilmiĢ yıllık ortalama yağıĢ değiĢimi (%) ve panel d) 1.5°C, 2°C küresel ısınma 

seviyelerinde toprak nemi değiĢimi (yıllar arası değiĢkenliğin standart sapması) ve 4°C (1850–1900'a 

göre 20 yıllık ortalama küresel yüzey sıcaklığı değiĢimi). Simüle edilmiĢ değiĢiklikler, karĢılık gelen 

küresel ısınma seviyesinde değiĢikliğine (toprak nemi için medyan değiĢiklik) karĢılık gelir. (1.5°C 

küresel ısınma; 2°C küresel ısınma; 4°C küresel ısınma gösterilmektedir) (IPCC, AR6. WGI, 

Summary for Policymaker, 2021b). 

 

Deniz Seviyesinde Yükselme 

 

Deniz seviyesindeki değiĢim gözlemlerinde, 2020 yılında küresel deniz seviyesinin, 1993 seviyelerinin 

91.3 mm (3,6 inç) üzerinde olduğu saptanmaktadır. ÇalıĢmalar deniz seviyesinin yükselme hızında 

artıĢ olduğunu, 2006-2015 yılları arasında yılda 3,6 milimetre artıĢ gözlendiğine iĢaret etmektedir.  

ABD kıyı Ģeridinde yapılan gözlemlerde, yüksek gelgit taĢkınlarının 50 yıl öncesine göre %300 ila 

%900'den daha fazla sıklıkta yaĢanmakta olduğu belirtilmektedir.  

 

Dünya düĢük bir sera gazı yolunu izlese bile, küresel deniz seviyesi muhtemelen 2100 yılına kadar 

2000 seviyesinin en az 33 cm (0,3 metre) üzerine çıkacağı öngörülmektedir. Yüksek emisyonlu bir yol 

izlendiğinde ise, 2100 yılına kadar 2000 seviyelerinin 2,5 metrenin üzerinde en kötü durum senaryosu 

ile karĢılaĢacağı belirtilmektedir (Lindsey, 2022). 

 
Küresel Deniz Seviyesi  

 
 

 

 

       
 
 

Church and White (2011) (açık mavi 

çizgi) ve Hawaii Üniversitesi deniz 

seviyesi verilerinden (koyu mavi) 

mevsimlik (3 aylık) deniz seviyesi 

tahminleridir. Değerler, 1993-2008 

ortalamasına göre milimetre cinsinden 

deniz seviyesindeki değiĢim olarak 

gösterilmektedir. (NOAA Climate.gov, 

2022) 

 

 

Küresel gelgit göstergelerinden (mavi çizgi) gözlemlenen 

yıllık küresel ortalama deniz seviyesi (GMSL) değiĢimi, 

termal genleĢmeden (termosterik) katkıların toplamı 

(turuncu çizgi) ve GMSL'de su kütlesine dayalı dört farklı 

artıĢ. (Sweet vd. 2022). 

 

ġekil 1.6:  Küresel Deniz Seviyesi ve Küresel  ortalama deniz seviyesi yükselme 

nedenleri 
 

Deniz seviyesindeki yükselme özellikle kıyı yerleĢimlerinde yerleĢim alanlarını, yaĢayan nüfusu, tür 

çeĢitliliklerini etkileyecek düzeydedir. Kıyı yerleĢimlerinin üstlendikleri ekonomik rollerin büyüme ve 

sektörel geliĢme açısından risk taĢımaktadır. RCP8.5 senaryosu temel alınarak 2050 yılında deniz 

seviyesinde 0.5 metrelik bir yükselme sonucunda risk altında olan kentler ve nüfuslarına ait 

gerçekleĢtirilen projeksiyon, kıyı alanlarının ve kentsel yerleĢimlerin risk altında olduğuna iĢaret 

Buzul 

Grönland Buz Tabakası 

Güney Kutbu Buz Tabakası 

Karasal Su Depolama 

Termosterik GenleĢme 

Küresel ortalama deniz seviyesi yükselme nedenleri 

2
0
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etmektedir. On milyonun üzerinde nüfusa sahip ve içlerinde Ġstanbulun da yer aldığı 20 kent ve 

Akdeniz havzasının kıyı kentlerinin nicelliksel dağılımı dikkat çekici düzeydedir. (ġema 1.7) 

(UCCRN, 2018). 

 

 

ġekil 1.7:  Deniz seviyesinin 0.5 metrelik yükselmesi sonucunda risk altında olan 

kentler (2050) (UCCRN, 2018). 

 

Ekosistem döngüleri ve sistem bütünlerinde değiĢim 

 

Ġklim faktörlerinden Okyanus asitlenmesi; artan CO2 konsantrasyonunun bir etkisi olarak ortaya 

çıkmaktadır. Okyanus, atmosfere verilen yıllık antropojenik CO2 emisyonlarının yaklaĢık %23'ünü 

emer ve iklim değiĢikliğinin etkilerini hafifletmeye yardımcı olur, ancak okyanusa yüksek bir 

ekolojik maliyet getirir. (wttc, 2021). Okyanusların CO2 emisyonlarının yükselmesi denizsel 

ekolojik sistemlerde bozulmalara, iklim değiĢikliğinin etkilerinin hızlanmasına neden olurken bir 

yandan da insan faaliyetlerinin (balıkçılık vb) risklerinin artmasına neden olmaktadır. 

 

Ġklim değiĢikliğinin ekosistemler üzerinde etkileri AR3, AR4, A5 raporlarında öngörüler olarak yer 

almıĢtır. AR6 raporu bu raporlardaki öngörüleri ve mevcut durum gözlemlerini içeren çalıĢmaları 

karĢılaĢtırmaktadır. Bu karĢılaĢtırmalı değerlendirme iklim değiĢikliğinin neden olduğu bitki 

tiplerinin dağılımında gözlenen değiĢiklikler veya arazi kullanımı ve iklim değiĢikliği 

kombinasyonunu içermektedir. Bitki tiplerindeki değiĢimler, canlı topluluğu fonksiyonu ve 

yapısındaki değiĢimin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Yapılan çalıĢma bitki tiplerinde 

çeĢitlilik azalması, türlerin hakimiyetinde değiĢim ve yaygınlaĢma açısından küresel ölçekte 

değiĢime iĢaret etmektedir (Tablo 1.4). 
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Tablo 1.4: IPCC AR3, AR4 ve AR5 değerlendirme raporlarındaki canlı topluluğu değiĢikliği 

tahminleri ve mevcut durumda ekosistemlerde gözlemlenen değiĢikliklerle 

karĢılaĢtırması (IPCC, AR6, 2021 WGII Report, Chapter 2) 

Canlı 

Topluluğu 
AR3 AR4 AR5 

Gözlemlenen Eğilimler 

1990-2021 

Akdeniz Tipi  

Ekosistemler 

Yangın ve ısınma 

nedeniyle artan 

dengesizlik, 

benzersiz yaĢam 

alanlarının kaybına 

neden olur 

Isınma nedeniyle alanın 

%65'inin kaybı. Artan 

yangın frekansları, 

yeniden filizlenen 

bitkileri 

destekleyecektir. Çim 

hakimiyetinde bir artıĢ. 

Yüksek CO2 nedeniyle 

ATE sistemlerinde 

orman geniĢlemesi. 

Tüm türlerin 

çeĢitlilik azalması 

Su açığının artması ve 

yangın faaliyeti çeĢitliliğin 

azalmasına neden 

olmaktadır.  

 

Otlakların hakimiyetinin 

artması (genellikle yabancı). 

Yaprak döken türlerin yaprak 

dökmeyen türler üzerindeki 

hakimiyetinin artması. 

Tundra 
Tundraya yapılan 

ağaç ve çalı istilası 

Daha uzun ve daha sıcak 

büyüme  

mevsimleri ve bodur 

tundranın çalı tundra ile 

değiĢtirilmesi nedeniyle 

artan odunsu bitki 

büyümesi. 

 

Tundranın kutup 

yönünde kutup çölüne 

doğru geniĢlemesi ve 

iğne yapraklı ağaçların 

tundrayı istilası 

 

AzaltılmıĢ yüzey 

albedolu  

tundra bölgelerinde 

daha az kar ve daha 

fazla odunsu örtü 

nedeniyle devam 

eden odunsu 

geniĢleme 

Tundrada odunsu bodur 

ağaçların  

artması ve kutupaltı ormanın 

tundraya doğru geniĢlemesi. 

Kutupaltı 

Orman 

Hava koĢullarına 

bağlı rahatsızlık  

nedeniyle azalan 

üretkenlik (örn. 

yangın riskinin 

artması), 

 

Yaprak döken geniĢ 

yapraklı  ağaçların 

kutupaltı ormanını 

istilası 

Tundraya yayılmıĢ  

geniĢ kutuplaltı ağaçlar 

 

Kuzey bölgesi içinde 

kutupaltı ormanı 

kuruması ve kıta 

otlaklarıyla kaplı güney 

ekotonunda  kutupaltı 

ormanının daralması 

 

Tundraya doğru geniĢleme 

ve 

yukarı eğim ağaç hattı 

ilerlemesi. 

 

 

Kuraklık, yangın, böcek 

istilası nedeniyle artan ölüm 

oranı. 

Tropik Orman 

Artan CO2 

konsantrasyonu 

net birincil 

üretkenliği 

artıracaktır 

Amazon'da 

yerelleĢtirilmiĢ 

düĢüĢlerle artan CO2 

yoluyla orman 

verimliliğinde ve 

biyokütlede artıĢ. 

Nemli tropik 

ormanların  

iklim örtüsündeki 

değiĢim, ancak 

ormanların büyük 

geri çekilmelere 

uğrama olasılığı 

daha düĢüktür. 

Tropikal ormanların Afrika, 

Asya  

ve Güney Amerika'daki 

savanlara geniĢlemesi. 

 

Orman biyokütlesi artar 

 

Küresel bulgulara yönelik genel bir değerlendirmeyle; IPCC AR6 raporu küresel ortalama sıcaklık 

artıĢının, diğer raporlara göre daha kesin ve yüksek olasılıkla, tahmin edilen düzeylerden daha hızlı 

artmakta olduğunu vurgulamaktadır. Sıcaklık artıĢının temel kaynağının insan faaliyetlerinden 

kaynaklı sera gazı salımları olduğu artık tartıĢmasız olarak kabul edilmektedir. Mevcut sıcaklık 

artıĢlarına yönelik saptamalarda da dünya ortalamasının 1
0
C‟nin üzerinde olduğu ve cografi 

dağılımının homojen olmadığı da saptamalar arasında yer almaktadır.  
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IPCC AR6 raporlarının farklı senaryolar üzerinden yaptığı değerlendirmelerde olası iklim değiĢikliği 

saptamalarında Ģunlar yer almaktadır: (1,5
o
C, 2

o
C, 3

o
C ve 4

o
C)  

 

• Ortalama sıcaklığın 1,5 
o
 C artması halinde 2070‟e dek yaklaĢık 3 milyar insanın yüksek hava 

sıcaklıkları altında yaĢamak zorunda kalacağı, iklim değiĢikliğinin baĢladığı dönemden bu yana gıda 

üretkenliğinin % 20 gerilediği, bu gerilemenin hızlanacağı ve gıda üretiminin ciddi zarar göreceği; 

kentsel alanlarda yaĢayan 350 milyondan fazla insanın artan kuraklıklar nedeniyle su kıtlığı ile karĢı 

karĢıya gelebileceği, yükselen deniz seviyelerinden kıyı kentlerinin etkileneceği, küresel ekonominin 

2050 yılına kadar % 10 oranında değer kaybedeceği,  

• Ortalama sıcaklığın 2
o
C artması halinde dünya nüfusunun yaklaĢık % 37‟sinin en az beĢ yılda bir 

Ģiddetli sıcaklık dalgalarına maruz kalacağı, mevcut duruma ek yaklaĢık 180 milyon kiĢinin daha 

açlıkla karĢı karĢıya geleceği, kentsel alanlarda yaĢayan 410 milyondan fazla insanın Ģiddetli 

kuraklıklar nedeniyle su kıtlığı yaĢayacağı, yükselen deniz seviyesi nedeniyle her yıl 300 milyondan 

fazla insanın sel baskınlarına maruz kalacağı, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yılda % 11 

oranında azalacağı, 

• Ortalama sıcaklığın 3
o
C artması halinde yalnızca Avrupa‟da Ģiddetli sıcaklık ve nem nedeniyle her 

yıl yaklaĢık 96 bin kiĢinin yaĢamını yitireceği, küresel tarım alanlarının % 5-20 arasında küçüleceği, 

su stresine maruz kalan insanların yaklaĢık iki kat artacağı, Barselona ve Kaliforniya gibi kentlerde 

deniz kıyılarının % 35-50 oranında kaybedileceği, küresel GSYH‟nin yılda % 18 küçüleceği,   

• Ortalama sıcaklığın 4
o
C artması halinde ise dünya genelinde aĢırı sıcaklık ve nem nedeniyle hayatını 

kaybeden insan sayısının 1,5 milyara ulaĢacağı, tarım alanlarının yaklaĢık % 10-30 oranında azalacağı, 

su kıtlığının daha da Ģiddetli yaĢanacağı, deniz seviyesine yakın bulunan çok sayıda mega kentin ve 

adanın sular altında kalacağı ve küresel gelir ortalamasının yalnızca artan sıcaklıklar nedeniyle % 23 

oranında azalacağı (IPCC, AR6, 2021; Özdemir BaĢçıoğlu, 2021). 

 

1.3.2. Ulusal-Bölgesel Ġklim DeğiĢikliği Senaryoları 

 

Senaryolar ve GeliĢtirilen Modeller 

 

Küresel iklim modellerinin bölgesel ve yerel ölçekte etkilerinin, etkilenebilirliklerinin ve 

adaptasyonlarının analizlerinin yapılmasındaki zorluk nedeniyle bölgesel iklim modelleri (Regional 

Climate Model- RCMs) geliĢtirilmiĢtir. Bu modellerde, belirli bir bölgede sıcaklık, yağıĢ, rüzgar gibi 

iklim elemanlarını daha fazla göz önünde bulundurulmaktadır. Küresel Ġklim Modellerinin (Global 

Climate Model‟s -GCM) çıktıları Bölgesel Ġklim Modellerinde (Regional Climate Model – RCM) 

girdi olarak kullanılarak daha detaylı projeksiyonlar elde edilebilmektedir.  

 

Ġklim değiĢikliğinin küresel ölçekte gerçekleĢmekte olmasına karĢın dünyanın her yerinde aynı 

özelliklerde ve aynı ölçeklerde ortaya çıkmadığı bu nedenle farklılaĢmaların saptanabilmesi için dünya 

genelini kapsayan simülasyon ve projeksiyonların yanı sıra bölgesel ve ulusal çalıĢmalarda 

gerçekleĢtirilmektedir. Bölgesel ve ulusal çalıĢmalar ölçekleri, yöntemleri ve veri altyapıları açısından 

bölgesel ve yerel değiĢimlere daha net sonuçlara ulaĢabilmektedir.  

 

Küresel modeller ve öngörülere göre, dünyanın her bölgesinde, yüzyılın ortalarına kadar eĢ zamanlı 

değiĢiklikler yaĢanacak ve bu da bölgelerin dayanıklılık ve adaptasyon kapasitesine büyük oranda 

zorluk yaratacaktır. Sıcak, soğuk, kar ve buz, kıyı okyanusu ve yüzeydeki CO2 gibi Ġklimsel Etki 

Faktörlerindeki (Climatic Impact Drivers- CID) değiĢiklikler dünya çapında zorluklar yaĢanmasına 

neden olacaktır. Güney Afrika, Akdeniz, Kuzey Orta Amerika, Batı Kuzey Amerika, Amazon 

bölgelerinde, örneğin tarım, ormancılık, su sistemleri, sağlık ve ekosistemler, kuraklık ve yangın, hava 

durumu gibi iklimsel etki faktörlerinde -CID'lerinde- artıĢlar olacaktır. Kar, buz ve yağmur suyu veya 

nehir taĢkınlarındaki değiĢiklikler, örneğin Kuzey Amerika, Kuzey Kutbu bölgeleri, Andes bölgeleri, 

Avrupa, Sibirya, Orta, Güney'de enerji üretimi, nehir taĢımacılığı, ekosistemler, altyapı ve kıĢ turizmi 

için zorluklar yaratacaktır. AĢırı sıcak hava ve Ģiddetli yağıĢlarda artıĢının etkisiyle küresel düzeyde 

tarımsal kuraklık alanlarında da artıĢ görülecektir (IPCC AR6, WGI 2021).  
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Bölgesel modeller kullanılarak yapılan çalıĢmalar bölge içinde ve bölgeler arasındaki değiĢikliklerin 

gözlenmesinde ve projeksiyonunda daha detaylı verileri kullanmakta ve bölge temmelli öngörüler 

geliĢtirilmektedir. Türkiye‟ninde yer aldığı Avrupa bölgesi için 7 alt bölge için yapılan çalıĢmalar 

iklim değiĢikliğinin bölge içindeki değiĢim farklılıklarına iĢaret etmektedir. Avrupanın Akdeniz alt 

bölgesinde Avrupa ortalamasından daha yüksek sıcaklık artıĢı, yıllık yağıĢta azalma, yıllık nehir 

akıĢında azalma, biyolojik çeĢitlilik kaybında artıĢ, çölleĢme riskinde artıĢ, tarımsal su talebinin artıĢı, 

mahsul verimliliğinde düĢüĢ, orman yangını riskinde artıĢ, ısı dalgaları ve hastalık vektörlerinin neden 

olacağı ölümlerde artıĢ, hidroelektirik potansiyelinde azalma, yaz turizminde azalma gözlem ve 

öngörüleri yer almaktadır (ġekil 1.8). 

 

Uzun vadede, iklim değiĢikliğinin büyüklüğü ve hızı, gelecekteki küresel sera gazı emisyonlarına 

bağlıdır. Avrupa Birliği, küresel sıcaklık artıĢını, UNFCCC kapsamında küresel olarak kabul edildiği 

gibi, sanayi öncesi seviyenin 2°C'nin altında sınırlandırmaya kararlıdır. Bununla birlikte, 21. yüzyılda 

küresel ortalama sıcaklıklarda öngörülen artıĢ, en düĢük emisyon senaryosu için 0,3°C–1,7°C ve en 

yüksek emisyon senaryosu için 2,6 °C–4,8 °C'dir. 

 

 

ġekil 1.8:  Avrupa'da ana bölgeler için iklim değiĢikliğinden kaynaklı gözlemlenen ve 

öngörülen etkiler  (Kaynak: EEA, 2012; EEA, 2015). 

 

Avrupa'daki yıllık ortalama kara sıcaklıklarının, küresel ortalama sıcaklıktan daha fazla artmaya 

devam etmesi bekleniyor. En büyük sıcaklık artıĢlarının kıĢın doğu ve kuzey Avrupa'da, yazın ise 

güney Avrupa'da olacağı tahmin ediliyor. Yıllık yağıĢların genellikle kuzey Avrupa'da artacağı ve 

güney Avrupa'da azalacağı ve dolayısıyla Ģu anda ıslak olan bölgeler ile Ģu anda kuru olan bölgeler 

arasındaki farkları artıracağı tahmin edilmektedir (ġekil 1.9). AĢırı hava olaylarının yoğunluğunun ve 

sıklığının da birçok bölgede artacağı ve deniz seviyesindeki yükselmenin önemli ölçüde hızlanacağı 

tahmin ediliyor (EEA, 2015) (ġekil 1.9). 
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(Climate change projections for Europe based on an ensemble of regional climate model simulations provided by the 

EURO-CORDEX initiative.)  

(Öngörülen değiĢiklikler, Temsili Konsantrasyon Yolları (RCP) 8.5 yüksek emisyon senaryosu ile çok modelli bir grubun 

ortalamasına dayalı olarak, 1971-2000'e kıyasla 2071-2100 içindir. Bir renkle (yani beyaz olmayan) iĢaretlenen tüm 

değiĢiklikler istatistiksel olarak önemlidir. EURO-CORDEX grubundan bağımsız modeller veya daha küçük bölgeler için 

yüksek çözünürlüklü modeller farklı sonuçlar gösterebilir.) 

ġekil 1.9:  Yıllık ortalama sıcaklıkta (solda) ve yıllık yağıĢta (sağda) öngörülen 

değiĢiklikler  (EEA, 2015) 

 

Ġklim değiĢikliğinin, Avrupa'da mevcut kırılganlıkları artırabileceği, sosyo-ekonomik dengesizlikleri 

derinleĢtirebileceği öngörülmektedir. Avrupa için baĢlıca iklim riskleri arasında artan kıyı ve nehir 

taĢkınları, su mevcudiyetinde önemli azalma ve aĢırı sıcaklık olayları yer almaktadır. Climate Impacts 

in Europe, The JRC PESETA II araĢtırmasına göre; yüksek emisyon senaryosu altında ve uyum 

önlemlerinin yokluğunda, bazı iklim etkileri bu yüzyılın sonuna kadar genel bir tahminle iki katına 

çıkacağı; sıcaklık artıĢına bağlı ölümlerin yılda yaklaĢık 200.000'e ulaĢacağı; nehir selllerinden 

kaynaklanan zararlarının maliyeti yılda 10 milyar Euro'yu aĢacağı ve her yıl orman yangınları yaklaĢık 

800 000 hektarlık bir alanın etkileneceği vurgulanmaktadır. Bu senaryoda, kuraklıktan etkilenen nüfus 

artacak ve deniz seviyesinin yükselmesinden kaynaklanan refah kaybı üç kattan fazla artarak 42 

milyar Euro'ya ulaĢacaktır (EEA, 2015, Ciscar vd, 2014). 

 

Akdeniz Havzası 

 

Akdeniz havzasının Avrupa, Afrika, Akdeniz ve Orta Doğu/Kuzey Afrika‟yı kapsayan bir alanda 

Koordineli Bölgesel Ölçek Küçülme Deneyi (CORDEX), farklı CORDEX etki alanları üzerinde 50 

km uzamsal çözünürlükte gerçekleĢtirilen bölgesel iklim modeli simülasyonlarından elde edilen aylık 

sıcaklık ve yağıĢ analizleri ve simülasyonları; yüzyılın sonuna kadar genel bir ısınmaya iĢaret 

etmektedir (1986–2005 referans dönemine göre 1 ile 5 °C arasında. Bu artıĢın yaz aylarında en güçlü 

olması (7 °C'ye kadar) beklenmekte, Akdeniz için de genel bir kuraklaĢma (%10 ile %40 arasında) 

öngörülmektedir. CORDEX bulguları, Akdeniz'in halihazırda 1.5 °C'lik iklim ısınma dönemine 

girmekte olduğu gerçeğini desteklemektedir. Güçlü sera gazı konsantrasyonu azaltımları 

uygulanmadıkça, Akdenizin yirmi yıl içinde 2 °C'lik ısınmaya ulaĢması beklenmektedir. (Zittis etc., 

2019). 

 

Akdenizin tuzluluk, asitlik, sıcaklık ve deniz seviyesi gibi özelliklerinin atmosferik ısınma, azalan 

yağıĢ ve havzadaki nehir akıĢının sonucu olarak artması beklenmektedir. Akdeniz'deki ortalama iklim 

koĢullarındaki değiĢikliklerin yanı sıra, sıcak hava dalgaları ve uzun süreli kuraklıklar gibi aĢırı 

https://www.eea.europa.eu/soer/data-and-maps/figures/projected-change-in-annual-mean
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olayların daha sık ve Ģiddetli hale gelmesi beklenirken, bazı bölgelerde, muhtemelen daha yoğun 

Ģiddetli yağıĢ olayları yaĢanacaktır (Zittis vd, 2016; Zittis vd, 2019). 

 

Farklı simülasyonlar tüm dünyada aĢamalı bir ısınma konusunda görüĢ birliği içindedir. Yapılan 

çalıĢmalarda, 21. yüzyılın sonunda, ortalama sıcaklığın 1981–2010'a göre 2,6°C (RCP4.5 

senaryosununn altında) ile 4,8°C (RCP8.5 senaryosu) arasında artacağı, böyle bir artıĢın buharlaĢma 

talebinde dikkate değer bir artıĢa yol açmasının yüksek bir olasılık olduğu ve bu değiĢimin yağıĢtaki 

azalma ile birleĢtiğinde daha kurak iklimlere doğru bir kayma ile sonuçlanacak bir değiĢime iĢaret 

ettiği bulguları yer almaktadır. Bu geliĢmelerin ve öngörülen iklim değiĢikliğinin daha sık ve Ģiddetli 

ekstrem hava olaylarına yol açmasının muhtemel olduğu düĢünülmektedir. Bu ekstrem olayların hangi 

bölgelerde olduğunun araĢtırılması büyük önem taĢımaktadır (IPCC, 2014; Spinoni vd; 2020). 

 

CORDEX - GCM'ler ve RCM'lerin bir kombinasyonuna dayanan simülasyon çalıĢmaları ile 1981–

2010 ve 2071–2100 dönemleri arasında kuraklık sıklığı ve Ģiddetindeki değiĢiklikleri ve aĢırı olayların 

oluĢumunu araĢtırması kuraklık değiĢkenlerinin artacağı tahmin edilen alanların daha büyük olduğunu 

göstermektedir. Buna karĢılık, özellikle RCP8.5 iklim senaryosu altında, güney Güney Amerika, 

Akdeniz bölgesi, Güney Afrika, güneydoğu Çin, Japonya ve güney Avustralya üzerinde daha sık ve 

Ģiddetli kuraklık öngörülmektedir. Meteorolojik kuraklıkların dünyada yaygınlaĢması, sıklık ve Ģiddet 

açısından artıĢların görülmesi de beklenen sonuçlar arasındadır. Kuraklık bölgelerinin çoğu mevcut 

koĢullarda su kıtlığı içinde olan bölgelerdir. Buradaki kilit faktörler, yağıĢtaki azalma veya artan 

sıcaklıklar nedeniyle artan buharlaĢma veya her ikisinin birleĢimidir (Spinoni vd, 2020). 

 

Orta Asya sıcaklık ve yağıĢ klimatolojisinde öngörülen değiĢikliklere dair araĢtırmalarda da; 

gelecekteki klimatolojisinin, hemen hemen tüm bölümlerinde yağıĢta bir azalma, ılık mevsimde 

nispeten yüksek ısınma, soğuk mevsimde bölgenin kuzey kısmı için bir ısınma eğilimi öngörmektedir. 

ÇalıĢma bulguları, 1971–2000 dönemine referansla, 2071–2100 dönemi emisyon senaryolarına göre 

bölgedeki yüzey hava sıcaklıklarının ortalama 3 °C ile 7 °C arasında artacağını göstermektedir. Bu 

nedenle, öngörülen ısınma ve yağıĢta azalma, halihazırda çoğunlukla kurak ve yarı kurak bir ortam 

olan bu bölgenin ekolojik ve sosyo-ekonomik sistemlerini olumsuz etkileyebileceği düĢünülmektedir 

(Oztürk, Turp, TürkeĢ, Kurnaz; 2017). 

 

Bölgesel iklim modellerinden Med-CORDEX kullanılarak Akdeniz için gerçekleĢtirilen üç farklı 

emisyon senaryosu (RCP8.5, RCP4.5 ve RCP2.6) üzerinden yapılan simülasyonların ortak sonuçları; 

deniz yüzeyi yoluyla atmosfere verilen ısı kayıplarının azalması ve Cebelitarık Boğazı'ndan net ısı 

girdisinin artması sonucunda yüzyılın sonuna kadar tüm Akdeniz havzasında ısınma öngörmektedir. 

Isınma, üst katmanda daha yüksek anomaliler ile tüm su kitlesini etkileyecektir. Yüzyılın sonunda 

öngörülen sıcaklık değiĢimi, üst katmanda (0-150 m) 0.81 ile 3.71 °C arasında, ara katmanda (150–

600 m) 0.82 ile 2.97 °C arasında ve 0.15 ile 0.18 °C arasında değiĢmektedir. Tuzluluk, tatlı su 

açığındaki artıĢtan (yağıĢ ve nehir akıĢından fazla buharlaĢma) ve Cebelitarık Boğazı'ndaki net tuz 

taĢınımındaki ilgili artıĢtan dolayı artıĢ gösterebilecektit. Sıcaklık ve tuzluluktaki bu değiĢiklikler, 

yirmi birinci yüzyıl boyunca yeni sular daha tuzlu, daha sıcak ve daha az yoğun hale geldikçe, ana su 

kütlelerinin özelliklerini değiĢtirecektir (Soto-Navarro1, 2020). 

 

IPCC'nin değerlendirme raporlarında, küresel modellerin yanı sıra bölgesel modeller ve farklı 

senaryolara dayanarak Akdeniz Havzasını içeren bulgular yer almaktadır. Akdeniz Havzası‟nda 

yüzyılın sonlarına doğru sıcaklıkların artıĢıyla beraber yağıĢlarda önemli azalmaların meydana 

geleceği ve Akdeniz Havzasının küresel iklim değiĢikliğine karĢı en kırılgan ve küresel ısınmanın 

etkileri açısından dünyadaki en savunmasız bölgelerden biri olarak vurgulanmaktadır (Akçakaya vd., 

2013a; IPCC, AR6 2021). 

 

Küresel iklim modelleri farklılık gösterse de, Akdeniz bölgesinin önümüzdeki on yıllarda önemli 

ölçüde daha kuru olacağı ve yağıĢlı kıĢ mevsiminde potansiyel olarak yüzde 40 daha az yağıĢ göreceği 

konusunda aynı fikri paylaĢmaktalar. Modeller, karasal ısınmanın 3 ila 4 santigrat derece, denizin 
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yaklaĢık 2 derece kadar ısınacağını göstermekte. Ayrıca projeksiyonlar, kuraklık eğiliminden en çok 

etkilenen iki bölgenin kuzeybatı Afrika (Fas dahil), Türkiye ve doğu Akdeniz bölgesi olacağını 

göstermektedir. AraĢtırmacılar, bu eğilimin sadece bir projeksiyon olmadığını, Orta Doğu ve Batı 

Kuzey Afrika'daki son iklim trendlerinde zaten belirgin hale geldiğini söylüyor. Bölgede yağıĢ 

azalması ve sıcaklık artıĢlarının yanı sıra öngörülmekte olan kuraklık ve çölleĢme düzeyi sorunun 

boyutunu derinleĢtirmektedir (Tuel, Eltahir, 2020). 

 

Mevcut iklim koĢullarında Akdeniz havzası dünya üzerindeki en çekici turizm destinasyonlarından 

biridir (Tol ve Walsh, 2012). Ancak yaz döneminde, Akdeniz bölgesinde iklim değiĢikliğinin etkisi ile 

sezon kayması yaĢayacağı, bahar dönemlerinde ziyaretçilerin artacağı öngörülmektedir (Amelung vd., 

2007). Buna karĢılık Akdeniz bölgesinin en çok turist çektiği Kuzey Avrupa bölgesinde iklim 

Ģartlarının iyileĢmesi o bölgedeki turistlerin iç turizmi tercih etmesine sebep olabilir (Giles ve Perry, 

1998). Avrupa'da güneye doğru turizm akıĢlarını engelleyen yüksek sıcaklıkların bir sonucu olarak 

kıyı turizminde "kazananlar" ve "kaybedenler" olabileceğini düĢündürmektedir (DiSegni ve Shechter, 

2014).  

 

Akdeniz bölgesinin muhtemelen deniz suyu kirliliği ve tatlı su kaynaklarının kıtlığı gibi iklimle ilgili 

diğer sorunlarla karĢı karĢıya kalması beklenmektedir. Su temini önemli bir kısıtlama haline gelebilir 

ve mevcut suyun miktarı ve kalitesi gelecekteki turist taleplerini karĢılamak için yeterli olmayabilir. 

(Perry., 2000). Ġspanya'nın kıyı turizminin su sıkıntısı, farklı turizm türleri için fırsatların azalması ve 

buna bağlı olarak turizm endüstrisinde daha az iĢ fırsatı ile karĢı karĢıya kalması beklenmektedir 

(Saurí vd., 2013). 

 

Akdeniz bölgesi turizm faaliyetleri / sektörü; 1) turizmin birçok Akdeniz kenti için önemli bir 

ekonomik sektör olması 2) sıcaklıkların artması ile konfor seviyesinin düĢmesi ve bu alanların “çok 

sıcak” kabul edilmesi 3) Akdeniz bölgesine en çok turist gelen ülkelerin iklim koĢullarının iyileĢmesi 

ile buradaki turistlerin uluslararası turizmi tercih etmemesi nedenleri ile iklim değiĢikliğine karĢı 

kırılgan yapıdadır; (Berrittella vd., 2006). Bazı çalıĢmalarda Akdeniz kıĢ yağıĢlarının azalmasındaki 

büyüklük (%40 oranında düĢüĢ) nedeniyle iklim değiĢikliği açısından “sıcak nokta” olarak ele 

alınmaktadır. Modellerin güçlü düĢüĢler öngördüğü birkaç belirli bölge dıĢında, iklim değiĢikliği 

altında Akdeniz‟de yaĢanacak bu azalma bölgede gıda yetiĢtirme olanaklarının kısıtlamaya, su sıkıntısı 

nedeniyle milyonlarca insanın etkilenmesine neden olacaktır (Tuel, Eltahir, 2020). 

 

Ġklimsel değiĢimler kıyı yerleĢimleri ve turizm sektörünün ön planda olduğu (özellikle yaz turizmi – 

deniz-güneĢ-kum gibi) Akdeniz sahilleri boyunca iĢgücü, üretim düzeyi ve yaĢam alanlarında önemli 

sorunlara iĢaret etmektedir. Turizm faaliyetleri su kaynaklarına bağımlıdır ve aynı zamanda mevcut 

kaynakların aĢırı kullanımına ve tatlı su ekosistemlerinin bozulmasına neden olabilecek su 

kullanımında önemli bir aktördür (de Stefano 2004). 2017 yılında Akdeniz, 289 milyon ziyaretçi sayısı 

(Türkiye ve havzanın kuzeyindeki ülkeler dahil olmak üzere) ile bu bölgenin dünyanın en büyük 

turistik destinasyonu konumuna ulaĢtırdı (UNTWO 2018). Akdeniz'de, su mevcudiyetiyle ilgili 

gerilimler yaratabilecek, iklim değiĢikliği nedeniyle gelecekte daha da Ģiddetlenmesi muhtemel olan, 

sulu tarımın en yoğun talepleriyle aynı zamana denk gelen turizm faaliyeti yaz aylarında en yüksek 

seviyededir (Toth vd. 2018; MedECC, 2020). 

 

Ġklim değiĢikliğiyle Ģiddetlenmesi beklenen su varlığı geriliminin, sulu tarımın su talebiyle turizm 

faaliyetlerinin su talebinin yaz aylarında aynı zamansal periyotta gerçekleĢmesi nedeniyle Akdenizde 

su varlığı ile ilgili gerilimleri daha da arttıcaktır. Turizm kaynaklı su tüketimi genellikle sürekli 

sakinlerin tüketiminden daha yüksektir. Gössling ve diğ. (2012) Ġspanya'daki kamp alanları için 84 

litre / 1kiĢi/1 gün ile Tayland'daki otellerde 2.000 litre'den fazla /1 kiĢi-/1 gün arasında değiĢen geniĢ 

tüketim varyasyonları tahmin etmiĢtir. Otel kategorisi ile su tüketimi arasında, üst kategorideki 

iĢletmelerin alt kategorilerdeki iĢletmelere göre daha fazla su tükettiği tespit edilmiĢtir (Gössling vd 

2015; Rico vd. 2020), ancak otel temelli turizmde konut kiralamaya dayalı turizme göre daha az kiĢi 

baĢına tüketim göstermektedir (Rico-Amoros vd, 2009; MedECC, 2020). 
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Yüksek su kullanımı, çimenler, yüzme havuzları veya golf sahaları gibi açık hava tesisleri yüksek su 

kullanımı gerektirir (Gössling vd. 2015). Turizm sektöründe su tüketimi, su verimliliğini arttıran 

yöntemler ve geri dönüĢtürülmüĢ su kullanımı gibi uygulamalar ile iklim değiĢikliğine bağlı artan su 

stresini yönetmek için alternatif çözümler olarak geliĢtirilmektedir (MedECC, 2020). 

 

Isı stresinin artıĢı, Akdeniz çevresindeki Ģehirlerin planlanması ve yönetiminin insan sağlığına ve 

çevresel değiĢime karĢı dayanıklılığa daha fazla odaklanmasını gerektirmektedir. Turizm, azalan 

termal konfor, tatlı su mevcudiyetinin ve doğal kaynakların bozulması, deniz seviyesinin yükselmesi 

ve kentsel geliĢme nedeniyle kıyı erozyonu yoluyla iklim değiĢikliğinden etkilenecektir. Turizm 

üzerindeki net ekonomik etki, ülkeye ve mevsime bağlı olarak değiĢiklik gösterecektir. Ġklim 

değiĢikliği büyük olasılıkla ana sezon boyunca turistlerin termal konforunu etkileyecektir. Deniz 

seviyesinin yükselmesi muhtemelen plajları ve kültürel miras alanlarını etkileyecektir (MedECC, 

2020).  

 

Farklı örneklerde deniz seviyesinin yükselmesinin etkilerine benzer Ģekilde, Akdeniz bölgesinin farklı 

alanlarını etkileyen büyük bir sualtı ve erozyon riskine giderek daha fazla maruz kalacaktır. (en uç 

örnekler Venedik, Tunus'taki Kerkennah takımadaları, Ġskenderiye ve Nil deltasıdır) 

(UNEP/MAP/PAP 2015; UNEP/MAP 2016). Deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı ekosistemleri 

üzerindeki ana sonuçlar, özellikle delta alanları, lagün kıyıları, gelgit alanı ve bazı adalarda olmak 

üzere alçak kıyılar boyunca daha sık ve/veya yoğun su baskınlarını içerir. Ortalama deniz 

seviyesindeki küçük miktarlı artıĢlar, sulak alanların ve bitki örtüsünün bozulmasına ve yer 

değiĢtirmesine yol açacaktır. Akdeniz'de kıyı sulak alanlarında ciddi kayıplar beklenmektedir 

(McFadden vd. 2007). Arazi kaybının yanı sıra, bu sulak alanların kaybı, ana göç yolları boyunca 

göçmen kuĢ popülasyonlarını etkileyecek ve uzmanlaĢmıĢ organizmalar içeren nadir ve yerel yaĢam 

alanlarının da bozulmasına neden olabilecektir.  Akdeniz su kuĢu toplulukları, sıcaklıktaki son 

değiĢikliklere ve koruma statüsüne sahip olup olmadıklarına bağlı olarak topluluk bileĢiminde 

değiĢiklikler göstermektedir.  

 

Zakynthos-Yunanistan adasında Caretta caretta deniz kaplumbağası için yapılan bir modelleme 

çalıĢması, 0,2 m gibi oldukça az miktarda deniz seviyesindeki yükselme senaryosunda bile, mevcut 

yuvalama kumsal alanının ortalama %13'ü (aralık: %7 ila %17) kaybedilecek; deniz seviyesinde 1,2 

m'lik bir yükselme ile deniz kaplumbağası yuvaları için %67,3 ve yeĢil kaplumbağa yuvaları için 

%59,1'lik bir kayıp tahmin edilmektedir (Varela vd. .2019); ayrıca sahil erozyonu, habitat ve tür 

kayıplarına neden olacaktır; Batı Akdeniz'de deniz yosunu, ısınma senaryoları altında yok olma 

noktasına gelebilir; bitki çeĢitliliğindeki mevcut azalmada artma eğilimindedir; Haliçlerde artan 

tuzlanma, tür değiĢiklikleri/yapısı, iĢlevi ve ötrofikasyonun ortaya çıkmasına neden olacaktır. 

 

Son 20 yılda, Akdeniz ülkelerinde turizm sektörünün GSYĠH'ya katkısı %60 oranında artmıĢtır. Çoğu 

Akdeniz ülkesi sektörde önemli bir ekonomik büyüme yaĢarken, ekonomik büyümenin büyük 

çoğunluğu Ġspanya, Fransa ve Ġtalya gibi kuzeybatı Akdeniz ülkelerine gerçekleĢmiĢtir. Turizm 

sektörünün ulusal GSYĠH'ya en yüksek oranda katkıda bulunduğu ülkeler Malta, Karadağ, Yunanistan 

ve Fas'tır (UNEP/MAP 2016). Fransa, Ġspanya ve Ġtalya, ziyaretçi sayısı bakımından Akdeniz'in en 

çekici ülkeleri olmaya devam ettikleri için, yalnızca bu üç ülke için 234 milyon kiĢi ile dünya çapında 

gelen turizmin %17'sini oluĢturmaktadır (UNWTO, 2019). Yakın geçmiĢte, Akdeniz kıyı bölgeleri, 

özellikle Haziran-Ağustos döneminde açık hava etkinlikleri için iklim konforu açısından ideal olarak 

nitelendirilmiĢtir (Amelung vd 2007; Grillakis vd 2016b). 

 

 Ġklimdeki değiĢiklikler, açık hava rekreasyon aktiviteleri için termal konforu doğrudan 

etkileyerek veya deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle kıyı erozyonu veya tatlı su 

mevcudiyetinin azaltılması gibi destinasyonun doğal kaynaklarını etkileyerek dolaylı olarak 

turizm akıĢlarını etkileyebilir; 
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 Akdeniz turizminin çoğunun "güneĢ, deniz ve kum" modeline dayandığı ve pazarlandığı göz 

önüne alındığında, iklim değiĢikliğinin etkileri nedeniyle turist sayılarındaki düĢüĢün sosyo-

ekonomik sonuçları ciddi olabilir.  

 Deniz seviyesinin yükselmesi kıyıların geri çekilmesine yol açtığından, deniz seviyesindeki 

yükseliĢin turizm ve etkilenen bölgelerde yaĢayan nüfus üzerindeki ekonomik etkilerini 

azaltmak ve bunlara uyum sağlamak için öngörü gereklidir.  

 

Ġklim değiĢikliği ve insan baskısının neden olduğu çevresel bozulma, Akdeniz turizmi üzerinde ciddi 

etkilere sahip olabilmekte ve sektörel ekonomik faydaları azaltabilmektedir. Genel olarak, ekonomik, 

sosyal ve politik koĢullar açısından uyum kapasitesi daha düĢük olan ülkelerde turizmin kırılganlığı 

daha yüksektir. Turizm ayrıca doğrudan veya dolaylı olarak çevresel ve iklim değiĢikliği etkilerinin bir 

itici gücü olabilir. Örneğin, enerji ve su verimliliği önlemlerinin eksikliği yerel ekosistemler üzerinde 

daha fazla baskı oluĢturduğunda ve altyapı bakım maliyetlerini artırdığında durum böyledir. Ancak, 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDG) kapsamlı bir Ģekilde baĢarılması için doğru politikaların 

benimsendiği ve iyi uygulandığı varsayıldığında, turizm Akdeniz'de hem istihdam yaratmada hem de 

sürdürülebilir kalkınmayı teĢvik etmede potansiyel olarak önemli bir rol oynayabilir (One planet, 

(2022). 

 

Deniz seviyesinin yükselmesi ve kıyı erozyonu ile iliĢkili ekonomik kırılganlıklar, bazı ekonomiler 

için toplam GSYĠH'nın %30'undan fazlasını temsil eden turizmin ekonomik etkileri de göz önüne 

alındığında, Akdeniz bölgesinde önem kazanmıĢtır (Koutroulis vd 2018a). Akdeniz ülkelerinde plaj 

tatillerine dayanan yaz turizmi, daha sıcak ve kurak yazlar tarafından tehdit edilebilmekte ve bu da 

turistlerin konfor düzeylerini etkileyebilmektedir (Koutroulis vd. 2018b). Ancak, Akdeniz ülkelerinin 

turizm sektörlerinin iklim değiĢikliğinden ne ölçüde etkilenebileceği genellikle gelir düzeylerinin bir 

fonksiyonudur ve en yüksek kırılganlık düzeyleri en düĢük gelirli ve en az dirençli ülkelerden 

gelmektedir (Doğru vd. 2019). Deniz seviyesinin yükselmesinin etkisi, fırtına özelliklerindeki 

değiĢikliklerle birlikte liman operasyonlarını ciddi Ģekilde etkileyebilir, ticaret operasyonlarını ve 

üretkenlik seviyelerini yavaĢlatabilir (Sánchez-Arcilla vd. 2016). Ġklim değiĢikliğinin Akdeniz'de 

turizm üzerindeki belirsizliğe olumsuz yönlü etkilerinin artması bekleniyor. Gelecekteki emisyon ve 

sosyo-ekonomik yörüngeler altındaki turizm talebinin değerlendirilmesindeki belirsizlikler, 

ziyaretçilerin termal konfora duyarlılığını etkileyen faktörlere (yaĢ, turizm türü, menĢe ülke) tabidir 

(Dubois ve Ceron 2006; Dubois vd. 2016). Ek belirsizlikler, iklim değiĢikliğine uyum ve azaltım 

etkinlikleri (Koutroulis vd. 2018a) ve iklim değiĢikliğine sektörler arası etkileĢimleri dikkate alan 

entegre değerlendirme eksikliğinden kaynaklanmaktadır (Scott vd. 2016b). Akdenizin yaz aylarındaki 

termal konforunun, genel olarak Haziran-Ağustos arasındaki çekirdek yaz turizmi aylarında, turizm 

akıĢlarını olumsuz etkilemesi beklenmektedir (Amelung vd., 2007; Grillakis vd 2016a). 1.5°C'lik 

küresel ısınmanın Temmuz-Ağustos döneminde Avrupa Akdeniz yaz turizmi konforunu etkileyeceği, 

Mayıs-Ekim dönemi için, Avrupa bölgesinin çoğunluğu üzerinde marjinal olumlu değiĢikliklerin 

oluĢacağı, Haziran-Ağustos dönemi için güney Ġspanya ve Kıbrıs üzerinde ve Akdeniz'in çoğu kıyı 

bölgesi için olumsuz bir etki ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Bu konfor değiĢiklikleri, Kıbrıs ve 

Yunanistan'ın sırasıyla %8 ve %2'lik potansiyel bir düĢüĢle karĢı karĢıya kalmasıyla geceleme sayısı 

üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilecektir (MedECC, 2020). 

 

Ġspanya ve Ġtalya'da, ülkelerin güney bölgelerindeki konfordaki düĢüĢ, kuzeydeki bir artıĢla ve turizm 

faaliyetinin kuzeye doğru kaymasıyla sonuçlanabilir. 2°C'lik küresel ısınmada, bu değiĢim modelinin 

daha da artması bekleniyor. Ekonomik açıdan bakıldığında, kuzey Akdeniz bölgeleri, 2100 yılına 

kadar GSYĠH'lerinin yıllık %-0,45'ine kadar iklim kaynaklı turizm gelirlerinde düĢüĢler sergileyebilir 

(Barrios ve Ibañez 2015). Sardinya ve Tunus'un seçilmiĢ bölgelerinde (Cap Bon) 2,2°C'lik bölgesel 

sıcaklık artıĢının ilkbahar - sonbahar sezonunda iyileĢmesi beklenirken, artan sıcaklık stresi yaz 

aylarında turizm talebinde düĢüĢe neden olabilir (Köberl vd. .2016). Yıllık net etkinin gecelemeler 

açısından marjinal olarak olumlu olması beklenir, ancak su maliyetindeki potansiyel artıĢ nedeniyle 

net kar mevcuttan daha az olabilecektir (MedECC, 2020). 
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Akdeniz bölgesinde ortalama hava sıcaklıkları, yağıĢ deseni ve yıllık ve mevsimsel değiĢim 

ortalamaları 1970- 2000 periyotları esas alınarak yapılan çalıĢmalar; Akdeniz havzasında hidrolojik 

yapı ve su kaynaklarının iklim değiĢikliğinden en çok etkilenecek alanlar olduğunu, 2070- 2100 

aralığında IPCC SRES A2, A1B senaryoları kullanılarak yapılan projeksiyonlar /simülasyonlarda 

Türkiyeyi kapsayan çalıĢma bulgularında, Türkiye ve Kafkasya, Doğu Akdeniz üzerindeki etkilerini 

vurgulamaktadır. Mevsimsel iklim anomalilerinde de gelecekteki değiĢimlere odaklanan çalıĢma 

sonuçları; Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgeleri de dahil olmak üzere Akdeniz ülkelerinde hidrolojik 

sistemler, su kaynakları, içme suyu, ormancılık ve orman yangınları ile toprak nemi, toprak organik 

madde içeriği ve tarımsal üretim açısından büyük önem taĢıdığını göstermektedir.  Türkiye ve bu 

bölgelerde gözlemlenen ve tahmin edilen iklim değiĢikliklerinin küresel ve bölgesel ölçekteki olası / 

beklenen etkileri arasında Ģunat yer almaktadır (Ozturk, Ceber, TürkeĢ, Kurnaz, 2015): 

 

 Artan meteorolojik kuraklıklar ve buna bağlı tarımsal ve hidrolojik kuraklıkların bir sonucu 

olarak, su kaynaklarında kıtlık ve mahsul veriminde kayıplar,  

 YağıĢ toplamlarındaki azalma, 

 ÇölleĢme, özellikle kurak, yarı kurak ve kuru-nemli bölgelerdeki kötü arazi kullanım 

uygulamalarına, arazi bozulmasına ve iklim değiĢikliklerine bağlansa da, daha sıcak ve daha 

kuru koĢullar, çölleĢmeye eğilimli alanların kuzeye doğru geniĢlemesi,  

 Erozyon, tuzlanma ve orman yangını tehlikesindeki artıĢlar ve toprak kalitesindeki düĢüĢler 

nedeniyle çölleĢme oranının artıĢı,  

 Akdeniz hidrolojisinde ve su kaynakları sistemlerinde, su kıtlığının ve kurakğın artması ve su 

kalitesinde düĢüĢ.  

 

IPCC'nin beĢinci bilimsel değerlendirme raporu (Stocker vd., 2013) ayrıca, Akdeniz'in kıyı bölgeleri 

gibi, yüksek atmosferik nem mevcudiyetine ve yüksek günümüz sıcaklıklarına sahip bölgelerin, en 

büyük ısı stresi değiĢikliklerini yaĢamasının beklendiğini belirtmektedir. (Ozturk, Ceber, TürkeĢ, 

Kurnaz, 2015). 

 

Türkiye  

 

Demircan vd., “Türkiye Ġçin Ġklim DeğiĢikliği Projeksiyonları” çalıĢmasında Küresel DolaĢım 

Modellerinin iyimser ve kötümser senaryolarını kullanılarak iklim değiĢikliğinin olası sonuçları 

değerlendirilmiĢtir. Model sonuçlarına göre Türkiye‟nin ortalama sıcaklıklarında 1°C ilâ 6°C arasında 

artıĢ olacağı, kıĢ mevsimi haricinde yağıĢ miktarlarında azalma görüleceği, düzensiz yağıĢ rejiminin 

oluĢacağı öngörülmektedir. RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarından elde edilen sonuçlara göre Türkiye‟de 

yıllık ortalama sıcaklık artıĢının; 2016-2040 dönemi için 1°C - 2°C arasında; 2041–2070 dönemi için 

1.5°C - 4°C arasında ve son dönem olan 2071-2099 dönemi 1.5°C - 5°C arasında olması 

öngörülmektedir. Bazı senaryolarda 21 yy. son otuz yılında (2071–2100) sıcaklık artıĢının kıĢ 

mevsiminde 3°C ve yaz mevsiminde 8°C‟ye ulaĢması da öngörülmektedir. YağıĢlarda genel olarak 

yağıĢ miktarında bir azalma öngörülmektedir. Ġklim değiĢikliği ile yeni iklim koĢullarının Türkiye 

nehir havzalarında ciddi risklerin oluĢacağı öngörülmektedir: Anadolu‟nun iç kesimleri ve 

güneyindeki havzalarda yağıĢ miktarındaki azalıĢtır; artan sıcaklıkların yağıĢ cinsi değiĢikliklerine 

neden olması ve kıĢ mevsimindeki yağan karın yağmura dönüĢmesi; özellikle yaz mevsiminde ve 

özellikle Anadolu‟nun batı ve kuzey sahil kesimlerinde sellere neden olabilecek aĢırı yağıĢların 

oluĢma riski. Artan sıcaklıklar; fırtına, dolu ve hortum gibi aĢırı hava olaylarının sayısında ve 

Ģiddetinde artıĢa yol açabilecektir. 

  

1970 – 2000 referans dönemi iklimine göre 2020 – 2050 dönemi için Türkiye‟nin ortalama hava 

sıcaklığı ve yağıĢ klimatolojilerinde öngörülen değiĢiklikler, bölgesel iklim modeli simulasyonları 

RCP4.5 ve RCP8.5 salım senaryolarına göre yapılan çalıĢma bulguları (Turp, Öztürk, TürkeĢ, Kurnaz, 

2014): 
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 Türkiye‟de 21‟nci yüzyılın ilk yarısında ortalama hava sıcaklıklarının 0.5 °C ile 4 °C arasında 

artacağı; sıcak mevsimlerde daha fazla olması beklenen hava sıcaklıklarındaki artıĢ oranının 

ülkenin genel olarak yazı kurak ve sıcak subtropikal Akdeniz ikliminin egemen olduğu 

batısından karasal iklimin egemen olduğu doğusuna gidildikçe kuvvetleneceği, sıcaklıklarda 

beklenen bu artıĢın Türkiye‟nin yanı sıra Balkanlar, Kafkaslar, Kıbrıs ve Kuzey Mezopotamya 

bölgelerinde de hakim olacağı , Türkiye ve çevresinin gelecekte sıcaklık artıĢından ciddi 

biçimde etkileneceğini,  

 Türkiye‟deki yağıĢ tutarlarında beklenen azalmanın, genel olarak -0.4 mm/gün ile -1.2 

mm/gün arasında olabileceği, yağıĢ tutarlarının coğrafi desenleri incelendiğinde, genel olarak 

yazı kurak Akdeniz yağıĢ rejiminin egemen olduğu güney ve - kıĢ mevsimi dıĢında- batı 

bölgelerinin yıl boyunca daha az yağıĢ alacağı, yağıĢın mevsimlik ve yıllararası 

değiĢkenliğinin yüksek ve kuraklık olasılıklarının da görece yüksek olduğu bu bölgelerin, 

gelecekte kuraklığa daha fazla eğilimli olacağı, ayrıca her mevsim yağıĢlı nemli ılıman bir 

iklimle nitelenen Karadeniz Bölgesi‟nin en nemli ılıman hatta okyanusal bir ikliminin 

görüldüğü Doğu Karadeniz bölümünün, günümüz iklimine göre gelecekte daha çok yağıĢ 

alacağı öngörülmektedir.  

 Farklı model çıktılarına göre elde edilen bulgular değiĢiklik göstermesine karĢın, bütün model 

çıktılarının sonuçları, Türkiye‟nin büyük bir bölümünün yakın gelecekte günümüz 

klimatolojisine göre daha sıcak ve daha kurak bir iklim ile karĢı karĢıya kalacağını ve 

Türkiye‟nin gelecek iklim değiĢikliği sonuçlarından çok etkilenecek bölgeler arasında 

bulunduğunu gösterir. 

 Türkiye‟de gelecekte bazı mevsimlerde günümüze göre daha yağıĢlı ve yağıĢların özellikle 

topografyanın da etkisiyle çoğunlukla sağanak ve gökgürültülü sağanak yağıĢlar Ģeklinde 

gerçekleĢebileceği; ülkenin güneybatı Anadolu, Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu 

bölümlerinin de, sel ve taĢkınlar ile bunlara bağlı olarak etki ve sıklıkları artabilecek olan 

kütle hareketlerinden ve arazi bozulumundan daha fazla etkilenebileceği beklenmelidir. 

  

RCP4.5 ve RCP8.5 Emisyon senaryosu ile Küresel Ġklim Modeli (MPI-ESM-MR) ve Bölgesel Ġklim 

Modeli (REgCM) kullanılarak Türkiye‟de yağıĢta öngörülen değiĢikliklere yönelik diğer bir çalıĢmada 

da yağıĢ deseninde mevsimsel değiĢim öngörülerini aktarmaktadır (ġekil 1.10) (TürkeĢ vd., 2020 

aktaran TürkeĢ 2022). 

 

 
 

1971-2000 Referans Dönemine göre 2021-2050 Dönemi 

için RCP4.5 Emisyon Senaryosu ile YağıĢta Öngörülen 

DeğiĢiklikler (mm/gün) (a) KıĢ, (b) Ġlkbahar, (c) Yaz ve 

(d) Sonbahar Sezonu 

1971-2000 Referans Dönemine göre 2021-2050 

Dönemi için RCP8.5 Emisyon Senaryosu ile YağıĢta 

Öngörülen DeğiĢiklikler (mm/gün) (a) KıĢ, (b) 

Ġlkbahar, (c) Yaz ve (d) Sonbahar Sezonu 

ġekil 1.10: Türkiye Günlük YağıĢlarının Bölgesel Ġklim Modeli ile A lansal ve 

Zamansal BenzeĢtirmelerine Göre Öngörülen DeğiĢiklikler  (TürkeĢ ve ar, 2020; 

TürkeĢ, 2022) 
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AĢırı Hava Olayları 

 

Yapılan çalıĢmalar, iklim değiĢikliğinin yıkıcı meteorolojik olayların gücünü arttırdığını ve yıkıcı 

meteorolojik olayların daha da güçleneceğini göstermektedir (ġen vd., 2018). Ġklim değiĢikliği 

ekstrem hava olaylarına neden olmakta ve ekstrem hava olayları da sosyoekonomik koĢulların 

olumsuz olduğu yerlerde felaketlere neden olmaktadır. IPCC AR4‟e göre, 21. yüzyılda Türkiye de 

dahil olmak üzere Güney Avrupa‟da daha sık, Ģiddetli ve uzun süreli kuraklıkların, sıcak hava 

dalgalarının ve orman yangınlarının görüleceği tahmin edilmektedir. Kısa süreli ancak yoğun sağanak 

yağıĢlı gün sayısındaki artıĢın yanı sıra, sel baskınlarında da artıĢlar olacağı tahmin edilmektedir. Bu 

hava olaylarının sıklığı ve ciddiyetindeki beklenen artıĢın, tarım ve su kaynakları üzerinde olumsuz 

etki yapması ve can ve mal kaybına neden olması beklenmektedir (Kadıoğlu, 2012). Akdeniz 

Havzasında yer alan Türkiye‟nin ikliminde, küresel değiĢime benzeyen değiĢiklikler de 

gözlenmektedir. Özellikle, kıĢ mevsiminde yağıĢların azalması, sıcaklıkların artması ve yakın 

zamanda maruz kaldığımız kuraklık, sel ve taĢkınlar bunların arasında düĢünülebilir. Türkiye için 

yapılan bölgesel iklim modeli çalıĢmalarının sonuçları, bu değiĢikliklerin gelecekte de devam 

edeceğini göstermektedir. Dünya Bankası tarafından yayınlanan araĢtırmada, Türkiye‟nin Avrupa ve 

Orta Asya bölgesindeki ekstrem iklim olaylarına 21. yüzyılın sonlarına doğru en fazla maruz kalacak 

3. ülke olacağı belirtilmektedir (Kadıoğlu, 2012). Türkiye‟de 2015 yılı içerisinde toplam 731, 2016 

yılı içerisinde toplam 654 ve 2017 yılı içerisinde toplam 598 meteorolojik afet rapor edilmiĢtir. 2020 

yılı 984 ekstrem olay sayısı ile son seksen yılın en fazla ekstrem olaylarının yaĢandığı yıl olmuĢtur. 

2020'de kaydedilen ekstrem olaylarının dağılımı; % 30 ile Ģiddetli yağıĢ/sel, %27 ile fırtına ve %23 ile 

dolu olmuĢtur. Diğer olaylar ise %7 ile yıldırım, %5 ile kar % 2 ile heyelan, don ve %1 ve daha az 

oranlarda çığ, orman yangını, kum fırtınası, yüksek sıcaklık ve sis olarak gerçekleĢmiĢtir. Bursa‟da, 

Giresun‟da meydana gelen seller can kayıplarına neden olmuĢtur (Meteoroloji Genel Müdürlüğü,, 

2018; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2021). 

 

Kuleli ve diğ. (2009) tarafından yapılan çalıĢma, deniz seviyesindeki yükselmenin dünyanın diğer pek 

çok bölgesinde olduğu gibi Türkiye kıyılarında da etkilerinin olduğunu bulgulamaktadır. Kuleli ve diğ. 

(2010) tarafından yapılan bir diğer çalıĢmada ise Türkiye‟nin Akdeniz kıyılarının deniz seviyesinin 

yükselmesinde en fazla toprak kaybı yaĢayacak alan olduğu belirlenmiĢtir. Akdeniz‟in doğal 

kaynakları ve biyolojik çeĢitlilik zenginliği açısından değerlendirildiğinde, özellikle kıyıyı kullanan 

yaban hayatı ve bitkilerin bu değiĢimden önemli derecede etkileneceği görülmektedir. Akdeniz 

kıyılarında koruma altındaki kaplumbağa türlerinin yumurtlama alanlarının da yer aldığı bu bölgede 

kayıplar, “kritik olarak tehlike altında” olarak koruma altına alınmıĢ olan Akdeniz Foku‟nun kıyı 

yaĢam alanlarının yok olma tehlikesi yaĢanacaktır. Deniz suyu seviyesinin yükselmesinin diğer önemli 

bir etkisi de kıyı alanlarında artacak tuzlulukla yaĢanacak kaynak ve biyolojik çeĢitlilik kayıplarıdır 

(ÇġB- ÇYGM, 2018). 

 

Deniz seviyesi yükselmesi ve afetler karĢısında kıyı bölgelerinin genel risk durumunu belirlemek için, 

tüm kıyı alanlarına CVI (Coastal Vulnerablity Index -CVI- Kıyı Etkilenebilirlik Ġndeksi) analizi 

uygulanmıĢtır. Değerlendirmede kıyı nüfus yoğunluğu, bitki örtüsü yüzdesi, topografyası, insan 

geliĢmiĢlik durumu göstergeleri kullanılarak basit bir modelle etkilenebilirlik indeksleri 

hesaplanmıĢtır. Bu çalıĢma sonucunda delta alanlarına sahip Adana, Çanakkale, Samsun, Balıkesir ve 

Aydın illeri en riskli bölgeler olarak belirlenmiĢtir. Deniz seviyesi yükselme senaryolarına göre 

Türkiye‟de beklenebilecek arazi kayıpları konusunda çalıĢmalar bulunmaktadır. ÇalıĢma sonuçları 

Türkiye kıyılarında iklim değiĢikliğinden en çok etkilenecek yerlerin, tarım üretiminin en yüksek 

olduğu kıyı deltaları, sulak alanlar ve alçak rakımlı turizm bölgeleri olduğunu göstermektedir 

(Demirkesen vd., 2008; Alpar, 2009; Kuleli vd., 2009; Kuleli, 2010a; 2010b; 2010c; Simav vd., 2013, 

ÇġB- ÇYGM, 2018). Kuleli‟nin (2010a; 2010b; 2010c) araĢtırmalarına göre, risk bakımından bölgeler 

en çoktan en aza doğru; Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgeleri Ģeklinde sıralanmıĢtır. Ġller 

bakımından ilk dört il Ġzmir, Antalya, Muğla ve Ġstanbul olarak listelenmiĢtir. Sulak alanları, alçak 

taĢkın bölgeleri ve deniz seviyesinde inĢaa edilmiĢ turizm gibi sektörel yatırımlar açısından kısa orta 
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ve uzun vadede, deniz seviyesi yükselmesi ile ilgili ulusal ve bölgesel politikaların geliĢtirilmesi önem 

taĢımaktadır (ÇġB- ÇYGM, 2018). 

 

Tablo 1.5: Ġklim DeğiĢikliğinin Türkiye Üzerinde Beklenen Etkileri (ÇġB, 2011) 

Etkiler Etkilenebilir Bölgeler Etkilenebilir Sektörler/Temalar 

Nehir/havza rejimlerinin 

değiĢmesi 
Tüm bölgeler 

Ekosistem hizmetleri ve  

biyolojik çeĢitlilik 

Azalan yüzey suları Batı Anadolu Bölgesi 
Tarım, su dağıtım Ģebeke 

altyapısı 

Artan kullanma suyu 

kıtlığı 

Ġstanbul, Ankara, Aydın, NevĢehir, 

Bursa 
Kentsel alanlar 

Artan kullanma suyu 

kıtlığı 

Afyonkarahisar, Ġzmir, Kayseri,  

Muğla, Manisa 
Tarım, sanayi, enerji 

Sel 
Karadeniz,ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgeleri 
Tarım çiftçisinin ayakta kalması, insan sağlığı 

Toprak kaybı/Tuzluluk 

Akdeniz, Karadeniz ve Ege 

Bölgeleri, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

Turizm, ekosistem hizmetleri, biyolojik çeĢitlilik, deniz 

ürünleri 

TopraksızlaĢma/toprağın 

niteliğini kaybetmesi 
Güney Batı Anadolu 

Tarım çiftçisinin ayakta kalması, gıda güvencesi, derin 

olmayan göller ve sulak alanlar 

Kıyı erozyonu Karadeniz Bölgesi Balıkçılık, iĢsizlik 

Denizel ekosistemin 

bozulması 
Akdeniz, Ege, Karadeniz Bölgeleri 

Ekosistem hizmetleri ve  

biyolojik çeĢitlilik 

Orman yangınları Batı Anadolu Turizm, tarım 

Türlerin yaĢamak için 

baĢka alanlara göç 

etmesi 

Akdeniz Bölgesi Turizm, tarım, gıda güvencesi 

Azalan tarımsal  

prodüktivite 
Akdeniz ve Ege Kıyıları Tarım (istihdam), gıda güvencesi 

Azalan hidroenerji 

potansiyeli 
Akdeniz Bölgesi Enerji, sanayi 

Azalan deniz ürünleri 

üretimi 
Akdeniz Bölgesi Tarım, gıda güvencesi, su dağıtım Ģebekesi 

 

Türkiye‟nin içinde bulunduğu Akdeniz kuĢağı iklim değiĢikliğinden en fazla etkilenen ve giderek daha 

fazla etkileneceği düĢünülen bölgeler arasında yer almaktadır. IPCC baĢta Türkiye olmak üzere 

Balkanlar, Ġber Yarımadası ve Kuzey Afrika‟nın ısınma oranlarının küresel yıllık sıcaklık oranlarına 

kıyasla yüzde 40-50 daha yüksek değerlere ulaĢacağını tahmin etmektedir. Türkiye özelinde 

değerlendirildiğinde IPCC‟nin belirlediği dört farklı senaryonun her birinde (dünya genelini olduğu 

gibi) Türkiye‟yi de daha zorlu koĢulların beklediği anlaĢılmaktadır.  

 

Ortalama sıcaklık artıĢının 1,5
o
C olması halinde, Türkiye‟de özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde 

yıllık ortalama sıcaklık değiĢiminin küresel ortalama sıcaklık değiĢiminin üzerinde bir artıĢ 

kaydedeceği, ortalama sıcaklık artıĢının 4
o
C‟ye yaklaĢması ile yıllık ortalama sıcaklık değerlerinin 

daha sert artıĢ kaydedeceği, 

 

Küresel sıcaklık değiĢikliğinden yıllık ortalama yağıĢ miktarlarının da etkilenmesi beklenmektedir. 

Dünya genelinde yağıĢların yüksek enlemler ve Muson bölgelerinin bazı kesimlerinde artması 

beklenmekte iken, Türkiye‟nin yer aldığı Akdeniz kuĢağında ise azalması beklenmektedir. Ortalama 

sıcaklığın 1,5 
o
 C artması halinde Türkiye genelinde yağıĢların yüzde 1-10 azalacağı, ortalama 

sıcaklığın 4 
o
 C artması halindeyse yağıĢların Güney Ege ve Akdeniz‟in batı ve orta kesimlerinde 

yüzde 20-30, Orta ve Kuzey Ege, Güney Marmara, Ġç Anadolu‟nun güney kesimleri ve Güneydoğu 
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Anadolu‟nun büyük bir kısmında yüzde 10-20 azalacağı tahmin edilmektedir. Karadeniz ise yağıĢ 

azalıĢından en az etkileneceği düĢünülen bölgedir. Ortalama sıcaklık artıĢından toprak üzerindeki 

öngörüler; Türkiye genelinde Güney Ege ve Batı Akdeniz‟de daha sert olacak Ģekilde toprakların 

giderek daha fazla nem kaybetmesi ve kuraklığın artması; ortalama sıcaklığın 4 
o
 C arttığı senaryoda 

Türkiye‟nin tamamında toprakların en yüksek düzeyde nem kaybına uğrayacağı (IPCC AR6, WGI, 

Summery for Policimakers,2021 s. 22; Özdemir BaĢçıoğlu, 2021). 

 

1.3.2.1. Ġklim DeğiĢikliğinin Sektörel Etkileri  

 

Ġnsan kaynaklı sera gazı salımlarının artıĢının neden olduğu iklim değiĢikliği yine insan etkinliklerine 

yansımakta ve insan yaĢam alnlarını, ekonomik ve sosyal boyutları ile toplumsal yaĢamın tüm 

alanlarını etkilemektedir. Ġnsan faaliyetlerinin / sektörlerinin insan kaynaklı (antropojenik) iklim 

değiĢikliğinden etkilenme düzeyi, etkilenebilirliği; faaliyetin /sektörün maruz kalma hassasiyeti / 

duyarlılığı,  maruz kalma türü ve boyutu, baĢa çıkma ve uyum sağlama kapasitesinin bir fonksiyonu 

olarak tanımlanmaktadır (IPCC, 2014). 

 

Etkilenebilirlik; gıda güvenliği, doğal afetler, doğal afetlere karĢı risk yönetimi, halk sağlığı ve iklim 

değiĢikliği gibi alanlarda kullanılmaktadır. Hükümetlerarası Ġklim DeğiĢikliği Paneli‟ne göre 

etkilenebilirlik, “herhangi bir sistem üzerinde birçok dıĢ etkenle oluĢturulan bir seri stres unsurunun 

oluĢturduğu olumsuz etkilerin beklenen olası etki düzeyinin bütünleĢik bir ölçüsüdür”. Etkilenebilirlik; 

bir sistemin maruz kaldığı ve baĢa çıkamadığı olumsuz yönde iklim değiĢikliği etkilerinin gözlenme 

düzeyidir ki; buna iklim değiĢkenliği ve ekstrem hava koĢulları da dahil edilmektedir. Etkilenebilirlik; 

sistemin karakteri, büyüklüğü, iklim değiĢikliği hızı ve değiĢimi ile sistemin maruz kaldığı duruma 

karĢı duyarlılığı ve uyum kapasitesinin bir fonksiyonudur (IPPC, 2007; IPCC, 2013; T.C. Tarım ve 

Orman Bakanlığı, 2020). 

 

Maruz kalma; aĢırı hava olayları dâhil olmak üzere iklim değiĢkenliğindeki değiĢiklikler veya 

ortalama iklim Ģartlarındaki değiĢiklik hızları gibi incelenen sistemin dıĢındaki unsurları belirtir. (Bazı 

durumlarda yüksek düzeyde maruz kalma durumları gözlemlenir. Ancak bunların etkisi, yüksek uyum 

sağlama kapasitesi ile ortadan kaldırılabilir ve düĢük etkilenebilirlik değerleri elde edilir) (kaynak). 

 

 

 

ġekil 1.11:  Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ġematik Gösterimi  
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Uyum Kapasitesi; sistemin iklim değiĢikliği (iklim değiĢimi ve ekstrem hava koĢuları da dahil olmak 

üzere) ile karĢılaĢabileceği tüm olası zararlarını yatıĢtırmak ve azaltmak ile olası sonuçların etkileri ile 

baĢa çıkma kapasitesidir (IPPC, 2007; IPCC, 2013). Ġklim etkisi doğal ve insan eliyle oluĢturulmuĢ her 

türlü yapay sistemler üzerindeki iklim değiĢikliği etkileridir. Uyum bağlamında olası etkiler ve kalıcı 

etkiler ayırt edilebilir (IPPC, 2007; IPCC, 2013). 

 

Duyarlılık; bir sistemin iklim değiĢikliği veya değiĢimi ile maruz kaldığı durum karĢısında olumlu 

veya olumsuz etkilenmesinin derecesini ifade eder. Etkilenme direk (örneğin, sıcaklıktaki ortalama, 

aralık değer veya değiĢkenlik karĢısında ürün verimindeki değiĢim) olabileceği gibi dolaylı da 

(örneğin, deniz suyu seviye yükselmesiyle kıyısal taĢkınlardaki sıklığın artmasının yola açtığı zararlar) 

olabilir (IPPC, 2007; IPCC, 2013). Ġklim değiĢikliği yatay bir sektör olup, tüm sektörlerle etkileĢim 

halindedir. 

 

Ġklim değiĢikliği sürecinden sektörlerin etkilenebilirlikleri  

 

IPCC - Hükümetler Arası Ġklim DeğiĢikliği Paneli'nin (2007) Dördüncü Değerlendirme Raporu (AR4) 

iklim değiĢikliğinin beklenen bazı etkilerini özetlemekte ve gözden geçirmektedir. Rapor, 

hafifletilmeyen iklim değiĢikliğinin, belirtilen tüm sonuçlar üzerinde olağanüstü olumsuz insani 

etkilere sahip olacağını öne sürmüĢtür; açlık, su stresi, sel, aĢırı hava olayları, sağlık, biyolojik 

çeĢitlilik ve ekonomi. Bu olumsuz etkilerin azaltılması, çok büyük insani faydalar sağlayacaktır. 

 

Raporda özetlenen olası gelecekler aralığına bakıldığında, (insani terimlerle) varyasyonun büyük 

kısmı, iklim değiĢikliği miktarındaki varyasyondan ziyade varsayılan ekonomik büyüme ve 

adaptasyon seviyesindeki varyasyondan kaynaklanmaktadır. Ġncelediğimiz sonuçlardan yalnızca 

biyoçeĢitliliğin hem iklim değiĢikliği hem de ekonomik büyüme nedeniyle gelecekte daha kötü olması 

beklenmektedir. 

 

Su, Ekosistem, Gıda/Besin, Kıyılar ve Sağlık sektöründe 1
0
C ile 5

0
C arasında küresel sıcaklık 

artıĢlarının olası etkilerine yönelik öngörüler belirlenmiĢtir. Su kaynaklarınım nemli tropik bölgelerde 

artıĢını dıĢında orta ve yarı kurak bölgelerde su mevcudiyetinde azalma ve kuraklıkta artıĢla birlikte bu 

süreçte su stresine maruz kalan milyonlarca insan olacağı vurgulanmaktadır. Ekosistem bütününde, 

beklenen daha düĢük sıcaklık artıĢlarında daha az oranda türlerin azalması beklenmekte iken artan 

sıcaklıklarla dünya çapında önemli ölçüde nesil tükenmeleri ve yaygın mercan ölümleri, ekosistem 

değiĢiklikleri beklenmektedir. Gıda / Besin sisteminde verimliliklerde azalma, küçük ve geçimlik 

üreticilerin karĢı karĢıya kalacağı olumsuz yerel etkiler beklenmektedir. Dünya nüfusunun önemli bir 

kısmının yaĢamakta olduğu kıyı alanlarında bu nüfusun karĢılaĢacağı kıyı delleri, seller ve fırtınalar 

nedeniyle artan hasarlar ve sulak alanlarda %30 oranında kayıplar beklenmektedir. Sağlık sektörü 

iklim değiĢikliği sürecinde, sıcak hava dalgaları, sel ve kuraklık kaynaklı artan ölüm sayılarını, 

sağlıksız beslenme, bulaĢıcı hastalıklar gibi alanlarda artan rahatsızlıklar ve sağlık hizmetleri 

sisteminde aĢırı yük oluĢması beklenmektedir (ġekil 1.12). 
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ġekil 1.12:  Ġklim DeğiĢikliğinin Sektörler Üzerinde / Sistemlerde Beklenen Etkileri 

(1980- 1999 yıllarına referansla global ortalama yıllık sıcaklık değiĢimi 

(ºC)) (IPCC AR4; 2007)  

 

 
ġekil 1.13:  Azaltım olmayan senaryolar için 1980 -1999 yıllarına göre 2090 -2099'a 

kadar ısınma  

 

IPPC AR4 (2007) raporunun öngörüleri 2021 yılında açıklanan AR6 raporunda beklenen küresel 

sıcaklık artıĢlarının tahmin edilenin üzerinde ve daha hızlı bir Ģekilde ilerlemekte olduğunu ve 

sektörler / sistemler üzerinde etkilerinin halihazırda görülmekte olduğunu saptamaktadır (IPCC, AR 6; 

2021). 

 

Enerji  

 

Küresel sera salımlarında en büyük paylardan birine sahip enerji sektörü, iklim krizinin artmasına 

neden olurken sektörel olarak da bu artıĢtan olumsuz etkilenen bir sektördür. Ġklim değiĢikliğinin 

oluĢturacağı ekonomik etkilerden de en fazla etkilenecek sektörlerden biridir. 2012 yılında 

yayınlanmıĢ Enerji Sektörünün Ġklim DeğiĢikliğine KarĢı Hassaslığı baĢlıklı araĢtırma, iklim krizinin 

enerji sektöründeki etkilerini; enerji kaynakları, enerji arzı, enerji iletimi, dağıtımı ve transferi ve 

enerji altyapısı bileĢenlerinde gözlemlenmektedir. Ġklim krizi hem yenilenebilir enerji kaynakları 

(hidro, rüzgar, biyo, güneĢ ve dalga ve diğer) hem de fosil enerji kaynakları (petrol, doğal gaz ve 

kömür) üzerinde stres oluĢturmaktadır. Enerji kaynakları üzerinde görülen bu etkiler enerji arzının 

verimini de doğrudan etkilemektedir. Hidroelektrik enerji üretimi doğrudan su kaynaklarının 
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kullanılabilirliğine ve dolayısıyla hidrolojik döngüye bağlıdır. Ġkilm değiĢikliği kaynaklı yağıĢ 

desenindeki değiĢim, kuraklıkların artıĢı, yüzeyel su sistemlerini kaybına, hacimsel azalmalara neden 

olmakta ve enerji üretim sistemlerine ekonomik ve ekolojik zararlar vermektedir.  (Energy Sector 

Vulnerability to Climate Change, 2012; Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel 

Müdürlüğü; 2019). Emisyonların en fazla enerji üretim sektöründen kaynaklı olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda baĢta kömür olmak üzere fosil enerji kullanımının azaltılması zorunluluğu 

vurgulanmaktadır (IPCC AR6 WGI-Summary for Policymakers”, 2021; Climate Watch, 2022). 

 

Türkiye‟de antropojenik sera gazı emisyonlarının baĢlıca kaynağı enerji sektörüdür. 2016 yılında, 

enerji sektörü %72.8 ile sera gazı emisyonlarının en büyük bölümünü oluĢturmuĢtur (AKAKDO hariç 

olmak üzere). Çevrim ve enerji sektörü,% 41 ile yanma kaynaklı sera gazı emisyonları içinde en 

büyük payı oluĢtururken, bunu % 23 ile ulaĢtırma sektörü,% 17 ile imalat sanayi, % 16 ile konut, ticari 

ve kurumsal sektörler, % 3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörleri izlemektedir. 

 

Su sektörü 

 

Doğal bir kaynak ve ekosistemin temel yapı taĢlarından biri olan su, insan faaliyetlerinde; içme ve 

kullanma suyu, tarımsal sulama suyu, sanayi su ihtiyacı ve ekosistem hizmetleri için kullanılmaktadır. 

Hidrolojik sınırlarla belirlenen havzalar su döngüsünün doğal sınırlarını oluĢturmaktadır. Ġnsan 

gereksinimleri için eriĢilebilir su kaynaklarının dağılımı havzanın özgün karakteristiğine göre 

değiĢiklik göstermektedir. Ġklim değiĢikliği sürecinde su döngüleri ve hidrolojik sistemleri etkileyen 

sıcaklık artıĢı, yağıĢ deseninde değiĢim gibi koĢullar doğal su döngüsünü ve suya eriĢilebilirliği ve 

ayrıca su sistemlerinin doğrudan ve dolaylı olarak beslediği ekosistem dengelerinin değiĢimine neden 

olmaktadır. Nüfusun artıĢı ve kentleĢmenin büyüklüğü ve niteliği su gereksiniminin boyutunu ve su 

kaynaklarının niteliklerini doğrudan etkilemektedir.  

 

Ġklim değiĢikliği, su kaynaklarını ve doğal sistemlerini etkileyecek ve su kaynaklarının kalitesinde 

olduğu kadar, eriĢilebilir suyun niteliğinde, suyun miktarında değiĢikliklere neden olacaktır. 

Hidrometeorolojik afetler (seller, taĢkınlar, olası kuraklıklar vd) su kaynaklarını etkileyecek, artan 

sıcaklıklar su talebinin artıĢına ve su yönetiminin yeniden değerlendirilmesinin gerekliliğini ortaya 

çıkaracaktır.  

 

Türkiye‟nin sürdürülebilir olarak kullanılabilen su potansiyelinin 94 milyar m
3
 ‟ü yerüstü ve 18 milyar 

m
3
 „ü yeraltı suyu ile toplam 112 milyar m

3
tür ve bu potansiyelin yaklaĢık %50‟si kullanılmaktadır. 

2016 yılında 54 milyar m
3
 olan toplam su tüketimi, Türkiye‟nin net su potansiyelinin %48‟ine karĢılık 

gelmektedir. Tarımsal sulamada kullanılan su %74 ile en yüksek paya sahipken, %13‟ü evsel, % 13‟ü 

sanayide kullanılmaktadır (Türkiye Su Enstitüsü, 2017). Türkiye‟de 112 milyar m
3
 ‟lük mevcut suyun 

tamamının 2023‟te kullanılacağı tahmin edilmektedir. 2023 için su tüketim miktarlarının, sulama için 

72 milyar m
3
 , içme ve kullanma suyu için 18 milyar m

3
 ve sanayi için 22 milyar m

3
 olmak üzere 

toplam 112 milyar m
3
 olması öngörülmektedir ( Çevre ve ġehircilik Bakanlığı-a, 2012; Devlet Su 

ĠĢleri Genel Müdürlüğü (DSĠ), 2009; Türkiye Su Enstitüsü, 2017). Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) 

projeksiyonlarına göre, 2030 yılında Türkiye nüfusunun 93 milyona ulaĢacağı kabul edildiğinde, 1.302 

m
3
 /yıl olan kiĢi baĢı su miktarı projeksiyon yılında 1.204 m

3
 /yıl‟a düĢecektir. 2018 yılında 

güncellenen nüfus projeksiyonlarına göre, nüfusun 2050‟de yaklaĢık 104 milyon, 2075‟te ise 107 

milyon olacağı kabul edildiğinde kiĢi baĢına düĢen su miktarı 2050‟de 982 m
3
 /yıl, 2075‟te 957 m

3
 /yıl 

olacaktır. Ülkeleri kiĢi baĢına düĢen su potansiyeli açısından sınıflandıran Falkenmark endeksine göre, 

Türkiye kiĢi baĢına düĢen yıllık 1.000- 1.500 m
3
 su potansiyeline sahip olduğu için “su stresi” olan bir 

ülkedir ve kiĢi baĢına düĢen su miktarı dünya ortalamasının altındadır. Türkiye‟nin yakın bir gelecekte 

su kıtlığı altında olacağıda bir baĢka öngörüdür (T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi 

Genel Müdürlüğü, 2019). 
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Ġklim değiĢikliğinin su kaynakları ve su döngüsü üzerindeki etkileri gözetilmeden yapılan bu öngörüye 

iklim değiĢikliği kaynaklı etkilere (yağıĢ deseninde azalma, kuraklık, su döngüsündeki ve su 

kaynaklarındaki büyük oranda azalma) yönelik çalıĢmaların bulguları kabul edildiğinde (ġen, 2013; Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2016; Kadıoğlu ve dig., 2017) su kıtlığının değiĢimi oldukça çarpıcı bir 

değeri temsil edecektir.  

 

Yapılan çalıĢmalar, su kaynakları açısından, nehir havzalarında yağıĢlarda azalma, sıcaklıkta önemli 

bir artıĢ ve dolayısıyla akıĢlarda azalma eğiliminin olduğu belirtilmektedir. Örneğin, Gediz ve Büyük 

Menderes Havzalarındaki yerüstü sularının %50‟sinin bu yüzyılda kaybolacağı ve dolayısıyla tarımda, 

evde ve sanayide su kullanıcıları için aĢırı su kıtlığının yaĢanacağı tahmin edilmektedir . Bu 

değiĢiklikler, gıda üretimi ve tarımsal faaliyetler de dahil olmak üzere diğer sektörleri de etkileyecektir 

(Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, 2012; Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2016; Kadıoğlu vd., 2017).  

 

Ġklimin turizm sektörü üzerindeki olası etkilerinden biri su kaynaklarının düzeyi ve suya eriĢim 

düzeylerindeki değiĢimdir. Tarım, Gıda, Sanayi, enerji gibi suya eriĢim ve kullanım konusunda 

oluĢacak rekabet sektörel büyümeler üzerinde etki yaratacak, turizm sektörünün geliĢimini ve 

sürdürülebilirliğini sorgulatabilecektir (Gössling vd, 2012). Su kaynakları sorunu Akdeniz havzası için 

yapılan öngörüler ve alternatif senaryolar ele alındığında, su kaynakları yönetimi konusunun önemli 

bir gündem oluĢturması beklenmektedir (Roson ve Sartori 2012).  

 

Bölgedeki su kaynakları üzerindeki talep baskısının yanı sıra turizm sektörünün değiĢen rekabet 

gücünün tetiklediği yapısal ekonomik uyumun sonuçlarını araĢtırmak amacıyla sekiz Akdeniz 

ülkesinde yapılan araĢtırma (Ġspanya, Fransa, Ġtalya, Malta, Slovenya, Hırvatistan, Yunanistan ve 

Kıbrıs) su talebi yönetimi çıkarımları arasında Ģunlar yer almaktadır: 

 

Bir ülkedeki turist sayısındaki herhangi bir artıĢ, ek su talebini beraberinde getirir. Kıbrıs'ta bir turistin 

bir gecelik konaklamasının 0,465 m
3
 su tükettiği, farklı bölgelerde turistlerin su tüketimini tahmin 

eden 39 çalıĢma (Gössling 2012) ortalama değer 0,423 m
3
'tür (423 litre) olduğunu bulgulamaktadır. 

Turistlerin doğrudan su tüketiminin gece/konaklama baĢına 137-710 litre aralığında olduğu 

varsayılmaktadır.  

 

Turizmdeki büyümenin diğer ekonomik faaliyetlerdeki değiĢikliklerle iliĢkili olduğu, tarımsal 

üretimdeki azalmanın, Akdeniz'deki toplam su tüketiminin yaklaĢık üçte ikisini tarımsal üretimin 

kullanması nedeniyle, tarımsal alandaki su tüketiminin azaltımı turizm alanına yönelndirilebilse dei 

tarımda elde edilen tüm su tasarrufları turistlere su sağlamak için yönlendirilemez. Tarımda kullanılan 

suyun çoğu, tipik olarak yağmurla beslenen tarımla ilgili, toprak nemine gömülü su olan “yeĢil su”dur. 

Turizm de dahil olmak üzere diğer kullanımlara potansiyel olarak aktarılabilecek olan sulama için 

kullanılan suya “mavi su” denir. Hırvatistan'da kullanılan suyun neredeyse tamamı yeĢil su 

olduğundan, tarımdaki azaltım,  bu ülkedeki su kaynaklarını turizme önemli ölçüde etkilememktedir. 

Tarımda tüm su kullanımının yaklaĢık yüzde 71'inin mavi su olduğu Kıbrıs'ta ise bunun tersi 

görülmektedir (Roson ve Sartori 2012).  

 

Tarım ve Gıda  

 

Suyun en fazla kullanıldığı alan olarak suyun miktarı ve kalitesindeki her değiĢim tarımsal üretimi de 

etkilemektedir. Sıcaklık ve yağıĢ desenindeki değiĢimler tarımsal ürün desenini, tarımsal verimliliği, 

tarımsal üretimde maliyetleri doğrudan etkilemektedir. Ġklim değiĢikliği ile tarımsal üretimin en 

önemli girdisi / bileĢeni olan meteorolojik parametreler ve su döngüleri etkileneceği için tarım ve gıda 

sektörü ve tarıma dayalı sanayi sektörü bu değiĢimlerden doğrudan olumsuz yönlü etkilere maruz 

kalacaktır.  
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Ġklim değiĢikliği ile istilacı yabancı türler, doğal yaĢam alanlarının (karasal, sucul), tarım sistemlerinin 

ve kentsel alanların iklim değiĢikliğine karĢı direncini azaltarak habitatları biyolojik istilalara 

savunmasız hale getirmekte, yerel türlerin iklim değiĢimine olan direncini azaltmaktadır. AĢırı iklim 

olayları da, kasırga, sel ve kuraklık gibi istilacı yabancı türleri yayılımını arttırarak yerel habitatların 

direncini azaltmaktadır. Ġklim değiĢikliği ve istilacı tür baskısı birbirlerini besleyen iki unsur haline 

geldiği için tarım sektörü ve tarımsal üretim deseninde de değiĢimlerin, verimlilik düĢüĢlerinin 

yaĢanması beklenmektedir (Karahan, 2021). 

 

Sanayi sektörü  

 

Ġklim değiĢiklğine neden olan sera gazı salımlarının büyük bir kısmından sorumlu olan sanayi sektörü 

fosil enerji kullanımı nedeniyle bir yandan salım artıĢına neden olmakta artan salım miktarları sanayi 

sektörüne temel girdi teĢkil eden hammadelerdedi hasar, bozulma, yok olma sonuçlarından da sektörü 

etkilemektedir. Bu çift yönlü etkileme- etkilenme boyutu sanayi sektörünün fosil kaynaklı enerji 

kullanımını değiĢtirmesi, enerji tüketim düzeylerinde azaltım gibi alternatiflerin geliĢmesine yol 

açmaktadır.  

 

Ekosistem bütünüdeki gözlemlenen etkileri nedeniyle iklim değiĢikliği uluslararası anlaĢmalarda 

sürdürülebilir ve temiz üretim uygulamalarına yönelinen en önemli sektör sanayi sektörüdür. Sera gazı 

salımlarının önemli bir miktarının nedeni olan sanayi sektöründe salım azaltım stratejileri olarak temiz 

enerji, yeĢil büyüme, karbonsuz ekonomi özellikle Avrupa Birliği politikalarında önemli bir araç 

olarak geliĢtirilmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye‟de sanayi sektöründe dönüĢüm 

amaçlı yasal düzenleme olan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, AB‟ye uyum 

kapsamında hazırlanmıĢ mevzuat ile ulusal düzeyde havaya karıĢan emisyonların raporlanmasını, 

izlenmesini ve denetlenmesine baĢlanmıĢtır. Sanayi tessislerinin izlenmesinin ulusal boyuttaki 

emisyon azaltımında yüzde 20‟ye yakın bir etki bırakabilmesi beklenmektedir. Türkiye‟nin BMĠDÇS 

(UNFCCC- BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi) Sekretaryasına sunduğu 

INDC‟sinde (Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanları) sanayi temel alınan sektörlerin baĢında 

gösterilmektedir. Türkiye‟deki sanayi sektörünü ve iklim değiĢikliğini birlikte ele alan strateji 

belgelerinden biri olan “Türkiye Sanayi Strateji Belgesi” nde yeĢil ve rekabetçi bir sanayi yapısına 

vurgu yapılmaktadır (TC Strateji ve Bütçe BaĢkanlığı, Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 2015-2018; 33). 

 

Sağlık sektörü 

 

Ġklim değiĢikliği 21. Yüzyılın en büyük sağlık sorunu olarak görülmekte ve insan sağlığı üzerinde 

doğrudan ve dolaylı etkileri belirtilmektedir. Sağlık üzerinde doğrudan etkileri arasında “yüksek 

sıcaklıklara maruz kalmanın yarattığı psikolojik etkiler, solunum yolu ve kardiyovasküler hastalıklar 

ve yaralanmalar gibi bulaĢıcı olmayan hastalıklar ile ölümlere yol açan kuraklık, sel, sıcaklık dalgaları, 

fırtına ve orman yangınları gibi aĢırı hava olayları” yer almaktadır. Ġklim değiĢikliğinin gıda ve su 

sistemleri üzerindeki etkileri nedeniyle oluĢan ekolojik değiĢiklikler, iklime duyarlı enfeksiyon 

hastalıklarının yayılması ve aynı zamanda, yerinden edilmiĢ nüfus, sağlık hizmetlerine eriĢimin 

azalması gibi iklim değiĢikliğine karĢı toplumsal boyutlar gibi dolaylı etkilerin ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır.  

 

Hastalık vektörlerinin enfeksiyon hastalıklarını yayma kapasitesi, iklimsel değiĢiklikler sonucunda 

artmaktadır. Örneğin; dang hummasının yayılmasının baĢlıca nedeni olan sivrisineklerin vektörel 

kapasitesi 1950‟lerden itibaren %10 artmıĢtır: Ġklim değiĢikliği sebebiyle oluĢan ekolojik değiĢiklikler 

su ve sanitasyonu etkileyerek gıda güvensizliği ve beslenme yetersizliği gibi sağlık üzerinde daha da 

olumsuz etkilere yol açabilir. Beslenme yetersizliği iklim değiĢikliğinin en büyük tehditlerinden biri 

olarak kabul edilmekte ve gençler ile yaĢlılar beslenme yetersizliğinde en çok etkilenecek gruplardır. 

Ġklim değiĢkenliği ve aĢırı hava olayları gıda krizlerinin de öncelikli sebeplerinden biridir. Yükselen 

sıcaklıklar, seller ve kuraklıkların gıda güvenliği üzerindeki etkileri; örneğin yükselen sıcaklıklar gıda 

kaynaklarındaki (balıklardaki ciguatera gibi) patojen seviyesinin yükselmesi ve seller nedeniyle 
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patojenlerin besi hayvanlarından yayılımını artmasına neden olabilmektedir. Beslenme üzerindeki 

etkiler aynı zamanda ekinlerin kalitesini, üretilen ve tüketilen ürünlerin çeĢitliliğini, su ve sanitasyon 

üzerindeki etkileri, risklerin biçimini, anne bakımı, çocuk bakımı ve emzirmeyi de kapsamaktadır ( 

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 2005). 

Ġklim değiĢikliğinin insan sağlığına etkileri üzerine yapılan çalıĢmalar sonucu ortaya çıkan bulguların 

iklim değiĢikliğinin;  

• Bazı bulaĢıcı hastalık vektörlerinin dağılımının değiĢmesine,  

• Su kaynaklarının azalması ile tarım alanlarının daralmasına,  

• Bazı allerjik polen türlerinin mevsimsel dağılımının değiĢmesine,  

• Sıcaklık dalgalarından kaynaklı ölümlerin artmasına, neden olacağını ve bu değiĢikliklere maruz 

kalmanın ise insan sağlığına;  

• Sıcaklık dalgaları, sel, fırtına, yangın ve kuraklık gibi hava olaylarından kaynaklı yaralanma, hastalık 

ve ölüm sayısının artması, Bazı bulaĢıcı hastalıkların vektörlerindeki değiĢikliklerin devam etmesi, 

sıcak iklim kuĢaklarının kuzeye doğru kayması,  

• Sıtma hastalığının coğrafi dağılımının değiĢmesi, hastalığın meydana gelme olasılığı olan bölgelerin 

artması ve yayılma mevsiminin değiĢmesi, göçlerin artması,  

• Ġshalli hastalıklarının artması,  

• Özellikle yer seviyesinde Ozon düzeyinin yükselmesi nedeniyle kalp ve solunum hastalıklarının ve 

bu hastalıklardan kaynaklı ölüm oranlarının artması,  

• Dengue ateĢi hastalığından etkilenen insan sayısının artması,  

• Çocukların büyümesi ve geliĢmesi üzerinde yetersiz beslenmenin etkisinin artması, gibi olumsuz 

etkilere neden olacağını öngörmektedir.  

Ayrıca araĢtırmalar iklim değiĢikliğinin soğuktan kaynaklı ateĢli hastalıklardan meydana gelen 

ölümlerde azalma veya raĢitizm gibi sağlığa olumlu etkileri olacağını ancak özellikle az geliĢmiĢ ve 

geliĢmekte olan ülkeler baĢta olmak üzere olumsuz etkilerinin çok daha yoğun hissedileceğini 

göstermektedir (Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 2005). 

 

Tablo 1.6: Ġklim değiĢikliği kaynaklı stress faktörlerinin insan sağlığına etkileri 

(Kaynak: Sümen, 2021, 240) 

 
Stres kaynakları Sağlık etkileri 

Küresel ısınma Küresel ısınmaya bağlı hastalıklar, ölümler 

Hava kirliliği Alerji, solunum sistemi hastalıkları 

Gıda ve su kaynaklı hastalıklar Salmonella ve Kamfilobakter vb. bakteri, parazit kaynaklı ishaller 

Vektör kaynaklı hastalıklar Sıtma, Deng ateĢi, Lime hastalığı 

Doğal afetler Ölümler, yaralanmalar, depresyon, salgın hastalıklar (sıtma, 

salmonella, E.coli vs) 

Beslenme yetersizliği Gıda temin edilmesiyle yetersizlik ve ilgili hastalıklar 

 

Ġklim değiĢikliği karĢısında dünyada ve Türkiye‟de sağlık alanında; aĢırı iklim olaylarına bağlı ölüm 

ve yaralanmalarda artıĢ, suyla ve besinlerle bulaĢan hastalıklarda artıĢ, hava kalitesinin bozulmasına 

bağlı solunum hastalıklarında artıĢ, mevsim kaymasına ve hava kalitesinin bozulmasına bağlı alerjik 

hastalıklarda artıĢ, vektörle ve kemirgenlerle bulaĢan hastalıklarda artıĢ, ozon tabakasının incelmesine 
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bağlı cilt kanserlerinde artıĢ; iklim değiĢikliğinin etkilerinden insan sağlığını doğrudan ve dolaylı 

yollarla etkileyerek yol açması beklenen sorunlar arasındadır.  

 

Ġklim değiĢikliğinin insan sağlığı üzerine etkilerinden, taĢkın, aĢırı sıcak hava dalgaları, fırtına gibi 

olağanüstü iklim olayları insan sağlığını doğrudan etkilerken iklim değiĢikliğinin uzun dönemli 

etkileri su, yiyecek ve barınma sorunlarına neden olarak insan sağlığı üzerine dolaylı etki gösterir. 

Ġklim değiĢikliği, ekosistemleri bozarak bulaĢıcı hastalık taĢıyan vektörlerin dağılımında ve nüfus 

yoğunluğunda değiĢimlere ve böylelikle vektörle bulaĢan hastalıkların sıklığında da artıĢa neden 

olabilmektedir. 

 

Ġklim değiĢikliğinin insan sağlığı üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkileri arasında; aĢırı iklim 

olaylarına bağlı ölüm ve yaralanmalar; suyla ve besinlerle bulaĢan hastalıklarda artıĢ; hava kalitesinin 

bozulmasına bağlı solunum hastalıklarında artıĢ; mevsim kaymasına ve hava kalitesinin bozulmasına 

bağlı alerjik hastalıklarda artıĢ; vektörle ve kemirgenlerle bulaĢan hastalıklarda artıĢ; ozon tabakasının 

incelmesine bağlı cilt kanserlerinde artıĢ yer almaktadır. 

 

Turizm sektörü 

 

Hem doğal çevreyi etkileyen hem de kaynak olarak kullandığı çevreden etkilenen bir sektör olarak 

iklim değiĢikliği faktörlerinden sıcaklık artıĢı, deniz seviyesindeki yükselme, aĢırı hava olayları ve 

yağıĢ desenindeki değiĢiklikler kitle turizmini doğrudan etkileyecektir. Kuraklık ve çölleĢme, orman 

yangınları, su kıtlığı, biyoçeĢitlilik kayıpları, kıyı erozyonu, aĢırı hava olaylarına bağlı gözlenen 

hastalıklar ve vektör kaynaklı bulaĢıcı hastalıkların gözlenmesi gibi olayların da turizm faaliyetlerini 

etkilemesi, iklim değiĢikliğinin turizme dolaylı etkileridir. Türkiye‟de daha çok “deniz-kum-güneĢ” 

eksenli olan kıyı turizm hareketleri, Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarında yoğunlaĢmaktadır. 

Literatürdeki tüm çalıĢmalarda Akdeniz havzasının iklim değiĢikliğinden olumsuz etkileneceği 

bulguları bir önceki bölümde aktarılmıĢtır. Deniz-kum-güneĢ eksenli kitle turizminin yanı sıra kar 

yağıĢlarına bağlı kıĢ turizmi de iklim değiĢikliğinin olumsuz etkilerinden zarar görecektir. Türkiye‟de 

sürdürülebilir turizm kapsamında, iklim değiĢikliğini de kısmen gözettiği kabul edilebilecek olan 

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ve YeĢil Yıldız belgesi uygulamaları baĢlatılmıĢtır. 

Sektörün iklim değiĢikliği iliĢkisi ilerleyen bölümlerde de yer almaktadır.  

 

Ekosistem, Doğal Afet ve Kıyı alanları 

 

Ekosistem Bütünü 

 

Ekosistemlerin türünü belirleyen en önemli faktörler sıcaklık ve yağıĢ rejimidir. Bu nedenle iklim 

değiĢiklikleri ekosistemlerin yapısında ve fonksiyonlarında değiĢime neden olacaktır. Kısıtlı yaĢam 

alanlarına sahip türler ile hassas ekosistemlerin iklim değiĢikliğinden daha fazla etkileneceği 

düĢünülmektedir. Ġklim değiĢikliği ile su ekosistemlerinde değiĢim; kara içi su kütlelerinin alan ve 

hacim kayıpları, tatlı su kaynaklarında azalma, akım ve debi azalmalar gibi etkilerin ortaya çıkması ile  

çölleĢme, su kaynaklarının kıtlığı ve yetersizliği, tarımda verim düĢüĢleri ve gıda yetersizliği gibi 

sorunlarda artıĢ beklenmektedir. Türkiye, sınırları içerisinde bulunan ekolojik bölgelerin taĢıdıkları 

koruma değerleri açısından dünyanın en önemli ekolojik bölgeleri içerisinde gösterilmektedir. Ġklim 

değiĢikliği ekolojik bölgelerin önemli ölçüde zarar görmesine, bozulmasıne ve yok olmasına neden 

olacaktır (Kalkan Tezcan, 2021; Özgür Özbek 2021). 

  

AR5'te belgelendiği gibi, mercan kayalığı örtüsünün kalitesindeki ve bolluğundaki değiĢikliklerin, 

geliĢmekte olan küçük ada devletleri ve özellikle tropik bölgelerle ilgili olarak geliĢmekte olan ülkeler 

için sosyo-ekonomik ve çevresel kaygılara neden olması beklenmektedir (Wong vd., 2014b). Mercan 

resifleri, dalıĢ ve Ģnorkelli yüzme gibi rekreasyonel aktiviteleri destekleyerek ve kıyı topluluklarını ve 

yardımcı sektörleri destekleyerek her yıl önemli bir turizm çekmektedir. Tropikal kıyı bölgelerinin 

etkilenen tek alanlar olması muhtemel değildir. Avrupa'da, Ġspanya'nın kıyı turizminin su sıkıntısı, 
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farklı turizm modaliteleri için fırsatların azalması ve buna bağlı olarak turizm endüstrisinde daha az iĢ 

fırsatı ile karĢı karĢıya kalması bekleniyor (Saurí vd., 2013). Yeni bulgular, kuzeye doğru akıĢları 

güçlendirirken Avrupa'da güneye doğru turizm akıĢlarını engelleyen yüksek sıcaklıkların bir sonucu 

olarak kıyı turizminde 'kazananlar' ve 'kaybedenler' olabileceğini düĢündürmektedir (DiSegni ve 

Shechter, 2014; Weatherdon vd; 2016). 

 

Son çalıĢmalar, türlerin dağılımındaki değiĢimlerin turizm akıĢlarını değiĢtirmesinin muhtemel 

olduğuna dair ek kanıtlar sunmaktadır. Yakın tarihli bir araĢtırma, okyanus asitlenmesi ve ısınmanın 

birleĢik etkilerine karĢı dirençli olan türlerin iklim değiĢikliği altında yeni alanları 

kolonileĢtirebileceğini ve böylece sosyoekonomik kayıpları ve sağlık sorunlarına neden olabileceğini 

düĢündürmektedir (Weatherdon vd; 2016). 

 

Doğal Afetler 

 

Ġklim değiĢikliği senaryolarına göre ortalama hava sıcaklığında görülebilecek 1-2 
0
C artıĢ, aĢırı hava 

sıcaklıkları ve Ģiddetli yağıĢlarda artıĢ anlamına gelmektedir. Son yıllarda dünya ve Türkiye Ģiddeti, 

etki düzeyi, süresi ve oluĢtuğu yer bakımından çok sayıda meteorolojik afete sahne olmaktadır. 

Türkiye‟de gerçekleĢen hortum, taĢkın, yıldırım düĢmesi, aĢırı sıcak hava ve dolu gibi doğal afetlerin 

sayısında belirgin bir artıĢ gözlenmektedir.  

 

Dünya‟da küresel iklim değiĢimi nedeniyle büyük ölçekli doğal afetlerden hidro-meteorolojik 

karakterli afet sayısında 1980 yılından itibaren önemli artıĢlar görülmektedir. Dünya genelinde oluĢan 

büyük doğal afetlerin %91‟ine atmosferik koĢullar neden olmuĢtur. Hidro-meteorolojik afetler her yıl 

dünya genelinde 300 binden fazla insanın ölümüne, 325 milyon insanın ciddi bir Ģekilde etkilenmesine 

ve 125 milyar ABD Doları tutarında ekonomik kayba neden olmaktadır. Avrupa‟da da 1980 yılından 

itibaren afetlerin %64‟ünden doğrudan seller, fırtınalar, kuraklık ve sıcak hava dalgaları gibi Ģiddetli 

hava ve iklim koĢulları sorumludur. Avrupa‟da hava ve iklim koĢullarından kaynaklanan ve afete 

neden olan olayların yıllık ortalama sayısı, 1990‟lı yıllarda, bir önceki on yılla karĢılaĢtırıldığında 

ikiye katlanmıĢtır. Türkiye‟nin etkilenebilirlik açısından gelecekteki durumu değerlendirildiğinde, 21. 

yüzyılın sonlarına doğru Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde aĢırı iklim olaylarına en çok maruz kalacak 

3. ülke olacağı ifade edilmektedir (T.C. BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı, 2014). 

 

Kıyı Alanları 

 

Deniz seviyesinde yükselme tahminleri, adalar ve düĢük yükseltili ülkeler (Ġngiltere, Hollanda, 

Belçika, BangladeĢ, Maldiv Adaları) olmak üzere kıyı alanlarını tehdit edeceği değerlendirilmektedir. 

Deniz seviyesi yükselmelerinin sonucunda ortaya çıkan toprak kaybı, kıyı çizgisi değiĢimi, sahil 

erozyonu, yer altı su seviyesinin yükselmesi, yer altı su kaynaklarında tuzluluk artıĢı gibi etkiler 

özellikle deniz seviyesinde olan kıyı yerleĢimleri tehdit etmektedir. Deniz seviyesi yükselmeleri 

sonucunda meteorolojik ve hidrolojik kaynaklı doğal afetlerin (Ģiddetli hava olayları, fırtınalar, 

kuvvetli yağıĢlar, taĢkınlar, seller vb.) Ģiddetinde, sıklığında ve etkinlik alanlarında önemli artıĢların 

olabileceği de beklenmektedir (Simav, ġeker, 2013). 

 

Ġklim değiĢimi ile birlikte denizlerde meydana gelen küresel deniz seviyesindeki yükselme, yüzey 

sularının sıcaklığının artması, CO2 konsantrasyonunun artması, akıntı/rüzgar/dalga rejimlerinin 

değiĢmesi gibi etkiler kıyısal alanlarda fiziksel ve ekolojik olarak çok geniĢ bir yelpazede zararlı 

sonuçlar doğurmaktadır; su taĢkınları, sulak alanların kaybedilmesi, kıyı bölgelerinin erozyona 

uğraması ve tuzlu giriĢimi gibi doğrudan etkilerin yanı sıra su sıcaklığının artması, yağıĢ rejiminin 

değiĢmesi, fırtınaların yoğunluğunun ve sıklığının artması gibi iklim değiĢiminin neden olduğu diğer 

etkiler de kıyısal alanları tehdit etmektedir. Sel ve su taĢkınları can kayıplarına yol açmakta, arazi ve 

taĢınmazları kullanılamaz hale getirebilmekte, kıyı boyunca yapılmıĢ parklar gibi alanların ve kıyıya 

yakın yol, kanalizasyon gibi önemli altyapıların zarar görmesine neden olmaktadır. Kıyı turizmi, 
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kıyısal tarım gibi ekonomik faaliyetlerde iklim değiĢiminden doğrudan etkilenme potansiyeline 

sahiptir (Tezcan, 2021). 

 

Türkiye‟de 28 kıyı kenti nüfus ve turizm sektörünün yoğunlaĢtığı alanlardır. Arazi kullanımı değiĢimi, 

kıyı erozyonu ve taĢkınlar, tuzlu su giriĢleri, deniz seviyesi yükselmesi, tarım, turizm ve ekosistem 

etkileĢimi, hassas alan ve sıcak noktalar kıyı alanları, kıyı alanlarındaki su potansiyeli ve su 

sıcaklıkları Türkiye‟de iklim değiĢikliğinin en önemli etkileri arasındadır. Deniz seviyesi yükselmesi 

ve afetler karĢısında kıyı bölgelerinin genel risk durumu belirlenmiĢ, Türkiye kıyılarında iklim 

değiĢikliğinden en çok etkilenecek yerlerin, tarım üretiminin en yüksek olduğu kıyı deltaları, sulak 

alanlar ve alçak rakımlı turizm bölgeleri olduğu görülmüĢtür (Özgür Özbek, 2021). 

 

Kıyı ve deniz sistemleri, istihdama, gıda güvenliğine ve ekonomik geliĢmeye önemli ölçüde katkıda 

bulunan balıkçılığın desteklenmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Ġklim değiĢikliği eğilimlerinin 

bölgesel farklılıklarla birlikte, küresel olarak balık stoklarının mevcudiyetini etkilemesi 

beklenmektedir. ÇalıĢmalar ayrıca aĢırı hava olaylarının sıklığındaki değiĢikliklerin balıkçılık 

faaliyetlerinde ve karada bulunan balıkçılıkla ilgili altyapıda sorunların oluĢmasına neden 

olabileceğini kaydetmektedir (Weatherdon vd; 2016). 

 

Turizm sektöründen elde edilen küresel gelirin önemli bir bölümünü oluĢturan kıyı turizmi ile turizm, 

küresel ekonomideki en büyük sektörlerden biridir. Turizm üzerindeki iklim kaynaklı etkilerin, ulaĢım, 

balıkçılık ve tarım sektörleri dahil olmak üzere yerel, ulusal ve bölgesel ekonomiler için önemli 

sonuçları vardır. Okyanus ısınması ve asitlenme gibi etkenlerin, deniz biyoçeĢitliliğinin ve bolluğunda 

değiĢikliklere; fırtınalar ve siklonlar gibi aĢırı ve ani iklim olaylarının kıyı ortamlarını ve toplulukları 

üzerinde etkilere neden olması beklenmektedir. Bu etkenler, iklim parametreleri (hava sıcaklığı, 

yağıĢlar, rüzgâr hızı vb.), su altı parametreleri (denizanası gibi istilacı türler vb.) ve kıyı tehlikeleri 

dahil olmak üzere kıyı turizmi için temel koĢullarda değiĢikliklere yol açacaktır (erozyon, deniz 

taĢkınları vb.). Bu tür değiĢiklikler, turist tercihleri, turizm operatörlerinin stratejileri ve ulaĢım pazarı 

gibi turizm endüstrisinin ana bileĢenlerini ve dolayısıyla küresel ölçekte turizm arz ve talep dengesini 

etkileyecektir ( Weatherdon vd.; 2016). 

 

Isınma ve deniz seviyesinde yükselmeden kaynaklanan etkilerin, kıyı erozyonu, deniz taĢkınları, 

Ģiddetli rüzgarlar ve/veya nehirlerin taĢması yoluyla kıyı altyapısının bozulmasının yanı sıra hava ve 

deniz sıcaklıklarındaki değiĢiklikler nedeniyle destinasyonların çekiciliğinde meydana gelen 

değiĢiklikleri içermesi muhtemeldir. 2050 yılına kadar kıyı nüfusunun %25 oranında artmasının 

beklendiği kıyı taĢkınları hem geliĢmiĢ hem de geliĢmekte olan Ģehirler için giderek artan bir endiĢe 

kaynağıdır. Bu nedenle okyanus ısınması ve asitlenmesinin yalnızca geliĢmekte olan ülkelerdeki 

turizmi değil, aynı zamanda Avrupa ve Amerika BirleĢik Devletleri gibi geliĢmiĢ bölgelerde de turizmi 

etkilemesi beklenmektedir.   

 

Sonuç olarak, kıyı turizminin ekonomik etkilerinin dünyadaki birçok destinasyon için ve özellikle 

yerel ölçekte önemli olması beklenmektedir. Amerika BirleĢik Devletleri'nde, 7,52 milyon iĢ ve 1,11 

trilyon dolarlık satıĢ turizm tarafından desteklenmektedir ve turizmin çoğunluğu, hava koĢullarında ve 

tayfunlar ve kasırgalar gibi aĢırı olaylarda değiĢiklik yaĢanması beklenen kıyı bölgelerinde meydana 

gelmektedir (Himes-Cornell vd., 2013; Weatherdon vd., 2016). 
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Karayipler ve Latin 

Amerika 

bölgelerindeki su 

ürünleri 

yetiĢtiriciliği 

muhtemelen 

okyanus 

asitlenmesine, aĢırı 

olaylara ve sele 

karĢı 

savunmasızdır. 

 

DüĢük oksijen koĢulları, 

avcı-av dinamiklerini 

değiĢtirebilir ve ısınma 

yerine aralık 

kaymalarında daha 

büyük bir itici güç olarak 

hareket ederek balıkçılık 

veriminde değiĢikliklere 

yol açabilir. 

 

Daha yüksek trafik  

seviyeli türlerin su 

kültürünün, ısınma 

altında daha yüksek 

ölüm oranı ve daha 

düĢük üretkenlik 

oranları sergilemesi 

muhtemeldir. 

 

Su ürünleri yetiĢtiriciliği ani, aĢırı 

hava olaylarına ve hastalıklara karĢı 

hassastır, ancak daha uzun büyüme 

mevsimleri ve daha hızlı büyüme 

oranları orta ve yüksek enlemlerde 

olumlu etkiler sağlayabilir. 

Gözlemlenen ve tahmin edilen iklim 

kaynaklı etkiler, tatlı su kültür 

balıkçılığının doğada avlanan 

balıkçılığa göre daha uygulanabilir 

olabileceğini göstermektedir. 

 

Ekosistem faz 

kaymaları küresel 

olarak gözlemlendi 

ve iklim değiĢikliği 

altında meydana 

gelmeye devam 

etmesi bekleniyor. 

 

Ġklimin neden olduğu 

yerel (örneğin karaya 

doğru) ve küresel (kutup 

yönünde, daha derin 

sulara doğru veya bir 

sıcaklık gradyanını 

takiben) aralık 

kaymalarına tanık 

olunmuĢtur ve sığ 

tropikal su sistemleri, 

ticari türler ve 

mangrovlar için 

gerçekleĢmesi 

muhtemeldir 

 

Balıkçılığın 

hedeflediği  

avların ortalama 

vücut boyutlarında 

ve biyokütlesinde 

azalmalara Kuzey 

ve Akdeniz 

Denizlerinde tanık 

olunmuĢtur ve 

düĢük-orta 

enlemlerde meydana 

geleceği tahmin 

edilmektedir. 

 

Vibrio gibi hastalıklarda ve 

irukandjil gibi tehlikeli türlerde 

ısınmaya bağlı kutuplara doğru 

kaymalar, hem mevsimsel hem de 

coğrafi geniĢleme yoluyla insana 

maruz kalma riskini artırdı. 

  

Balıkçılık veriminin 2050 yılına 

kadar tropikal ve ılıman (Kuzey 

Pasifik, Kuzeydoğu Atlantik ve 

Kuzeybatı Atlantik) bölgelerde 

düeceği ve kutup bölgelerinde 

artacağı tahmin edilmektedir. 

  

Deniz seviyesinin 

yükselmesinin, emlak 

değerinin düĢmesi ve daha 

hızlı terk edilmesin neden 

olduğutespit edilmiĢtir. 

  

Stok biyokütlesi, daha yüksek büyüme 

oranlarıyla kutuplara doğru arttığından, 

balıkçılar, mümkün olduğunda, balıkçılık 

faaliyetinin mekansal olarak yeniden 

dağıtılmasıyla elde edilen kar 

masimizasyonu stratejilerini 

kullanabilirler. 

  

Okyanus asitlenmesinden 

kaynaklanan yırtıcı-av dinamikleri 

ile ilgili modellenen değiĢiklikler, 

önemli ticari balıkçılık stoklarının 

mevcudiyetini azalttığını 

göstermektedir. 

  

2100 yılına kadar 41 kadar 

türün asifik'e girmesi ve 

44 kadar türün Atlantik'e 

girmesiyle bir Atlantik-

Pasifik tür değiĢimi 

öngörülmektedir.  

  

Erozyon ve deniz seviyesinin yükselmesi 

nedeniyle sahillerin kaybının subtropikal ve 

tropikal bölgelerdeki ekonomileri 

etkilemesi ve kıyı koruma ve altyapı 

onarımlarıyla ilgili ek maliyetlere sebep 

olmas bekleniyor 
 

 

ġekil 1.14: Ġklim değiĢikliğinin deniz ve kıyı ekosistemleri, sektörleri ve insan sağlığı 

üzerindeki modellenen ve gözlemlenen etkilerinin coğrafyası  (Weatherdon vd; 2016) 
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ġekil 1.15:  Akdeniz Havzasında Çevresel DeğiĢimin Riskleri ve Etkileri  (MedECC, 

2020).  

 

Akdeniz havzasında iklim ve çevresel değiĢimde mevcut durum ve gelecek riskleri üzerine yapılan 

araĢtırmada, ekosistem bütünlüğünde endemik balık türlerinde azalma (%40), yangınlarda iki katına 

çıkan kayıplar; Su sektöründe, 180 milyondan fazla nüfusun su kıtlığı çekmekte olduğu ve 2100 yılına 

kadar su talebinin ve su kıtlığı çeken nüfusun ciddi oranda artacağı; Gıda / besin üretiminde ürün 

veriminin 2050 yılına kadar %17 azalacağı, deniz türlerinde %20 kayıp gerçekleĢeceği; Kıyı 

alanlarında deniz seviyesi yükselmesi nedeniyle kültürel miras kaybına neden olacağı, kıyı altyapı 

sistemlerinde bozulmalar, kayıpların yanı sıra tarım arazilerinin de kaybına neden olacağı; sağlık 

sisteminde ısı dalgaları, kirlilik, aĢırı hava olayları, gıda kıtlığı, vektör kaynaklı hastalıklarda artıĢ 

yaĢanacağı öngörülmektedir (MedECC. 2020).  

 

Ġklim değiĢikliğinin sektörler / sistemler üzerinde etkilerine bir bütün olarak bakıldığında; sektörlerin 

etkiyen ve etkilenen niteliklerinin sektörlerin birbirlerini ve iklim değiĢikliğini doğrudan ve dolaylı 

olarak etkilemekte olduğu görülmektedir. Küresel ısınmanın 1.5
0
C ve 2

0
C artıĢı için sektörlerin 

/sistemlerin etkilenme düzeylerine iliĢkin öngörüler Tablo 1.7‟de yer almaktadır.  

 

 

 

 

Ekosistemler 

 

2100 yılına kadar, 

yanmıĢ alanlar 

ikiye katlanabilir 

ve endemik balık 

türlerinin %40'ı 

yok olabilir. 

Su 

 

Güney ve Doğu'da 

bugün 180 

milyondan fazla 

insan su kıtlığı 

sıkıntısı çekiyor. 

2100 yılına kadar 

su talebi daha da 

artabilir. 

Besin 

 

2050 yılına kadar 

mahsul verimi 

yaklaĢık olarak 

%17 azalabilir, 

deniz türlerinin 

%20'si kaybolabilir. 

Kıyılar 

Deniz seviyesinin 

yükselmesi, kültürel 

miras dahil olmak 

üzere kıyı 

altyapılarını etkiler 

ve su ve toprak 

tuzlanması 

nedeniyle tarım 

arazilerinin kaybına 

neden olur. 

Sağlık 

Isı dalgalarından, 

kirlilikten, Ģiddetli 

olaylardan, gıda 

kıtlığından, vektör 

kaynaklı 

hastalıklardan 

etkilenir. Sıcaklık 

yükselmesiyle artan 

kirliliğin etkisi. 
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Tablo 1.7: Küresel Isınmanın 1.5 ve 2 Derece Arasındaki ArtıĢının Sektörler / Sistemler 

Üzerinde Kaçınılmaz Etkileri (Kaynak: IPCC, 2018: 453; Kaçmaz vd, 2019) 

Etkiler 1.5 ºC 2 ºC 

Su Kıtlığı 

Su stresine maruz kalan  

%4 daha fazla insan 

Su stresine maruz kalan  

%8 daha fazla insan ve daha fazla maruz 

kalmıĢ 184-270 milyon insan 

Su stresine maruz kalmıĢ ve savunmasız 

496 milyon insan (103-1159 aralığında) 

Su stresine maruz kalmıĢ 

 ve savunmasız 586 milyon 

 insan (115-1347 aralığında) 

Ekosistemler 

Arazi alanının yaklaĢık %7'si biyom 

kayması yaĢar 

Arazi alanının yaklaĢık %13'ü (%8-20) biyom 

kayması yaĢar 

Mercan resiflerinin %70-90'ı ağarma riski 

altındadır 

Mercan resiflerinin %99'u  

ağarma riski altındadır 

Kıyı Kentleri 

Kıyı taĢkınlarına maruz kalan 31-69 

milyon insan 

Kıyı taĢkınlarına maruz kalan 32-79 milyon 

insan 

Deniz seviyesinin yükselmesine ve aĢırı 

olaylara maruz kalan  

az sayıda Ģehir ve kıyı 

TaĢkınlara maruz kalan  

daha fazla insan ve Ģehir 

Yiyecek  

Sistemleri 

Mahsul verimlerinde önemli düĢüĢler 

önlenir, bazı verimler artabilir 

Ortalama mahsul  

verimi azalır 

Daha düĢük verime maruz  

kalmıĢ 32-36 milyon insan 

Daha düĢük verime maruz  

kalmıĢ 330-396 milyon insan 

Sağlık 

Sıcaklığa bağlı morbidite  

riski ve daha küçük  

oranda sivrisinek miktarı 

Sıcaklığa bağlı morbidite ve mortalitenin 

yüksek riskleri ve sivrisineklerin daha büyük 

coğrafi alanlara yayılımı 

riski ve daha küçük  

oranda sivrisinek miktarı 

Isı dalgalarına maruz kalmıĢ 3546-4508 

milyon insan 

Isı dalgalarına maruz kalmıĢ 3546-4508 

milyon insan 

  

1.4. Uluslararası SözleĢmeler ve Konferanslarda Ġklim DeğiĢikliği 

 

Ġklim değiĢikliğine yönelik öncü bilimsel çalıĢmalardan günümüze kadar bilimsel, küresel politik ve 

turizm merkezli geliĢmeler iklim mücadelelerinin geliĢme yön ve ivmesini görmek, politika ve 

stratejileri anlamak amacıyla 3 temel geliĢme ekseninde ele alınmaktadır: (1) Dünya‟da Bilimsel ve 

Siyasi Süreç, (2)Turizm Merkezli Uluslararası ÇalıĢmalar, Raporlar ve Belgeler, (3) Türkiye‟de 

Bilimsel ve Siyasi Süreç. Bu eksenlerdeki geliĢmeler bilimsel ve siyasi geliĢmelerin yoğunlaĢması, 

konunun ele alınma düzleminin küresel boyuta ulaĢması ve yaygınlaĢması gözetilerek üç dönem içinde 

değerlendirilmektedir.  
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1. Ġklime Yönelik Bilimsel AraĢtırma Dönemi ve Ġklimin Küresel TartıĢmalarda Yer Aldığı 

Dönem (1680- 1987) (EK 2)  

2. Ġklim ve Küresel SözleĢmeler Dönemi (1988-2005) (EK 3)  

3. Acil Önlemlere Yönelme Dönemi (2006-2022) (EK 4) 

Üç temel baĢlık ve 3 dönem içinde yaĢanan geliĢmelerin sistematik bir listesi EK 2-3-4‟de yer 

almaktadır.  

 

Ġklime Yönelik Bilimsel AraĢtırma Dönemi ve Ġklimin Küresel TartıĢmalarda Yer Aldığı Dönem 

(1680- 1987) 

 

Ġlk dönem; “Ġklime Yönelik Bilimsel AraĢtırma Dönemi ve Ġklimin Küresel TartıĢmalarda Yer Aldığı 

Dönem (1680- 1987)” bilimsel araĢtırmalarda iklim ve iklim değiĢikliğinin yer aldığı dönemdir. 1680-

1970 yıllarında güneĢ ıĢınlarının geçirgenliği, sera etkisine yönelik ilk çalıĢmalar, atmosfer yapısı ve 

yerkürenin sıcaklığının değiĢebileceği üzerine erken dönem çalıĢmalar (1824), doğa üzerine çalıĢmalar 

ve ekoloji‟nin kavramsal olarak geliĢmesi ve kullanımı, sera etkisi ve CO2 (Karbondioksit), CH4 

(Metan), NH2, CFC‟ların sera etkisini arttırması yönündeki araĢtırmalar ile iklim değiĢikliğine yönelik 

bilimsel kavramsal temellerin atıldığı bir dönemdir. Bu dönem ayrıca, kitle turizminin geliĢiminde 

önemli bir adım olan “paket turlar”, ulaĢım sistemlerinin ve eriĢilebilirliği arttıran yolcu uçaklarının 

geliĢimi, uluslararası turizmin geliĢme adımlarının atıldığı dönemdir.   

 

Bu dönemin ikinci yarısında; uluslararası küresel organizasyonların “çevresel” sorunlara yönelmesi ve 

çevre konularını merkeze alan küresel, uluslararası etkinlerin baĢladığı ve yaygınlaĢtığı görülmektedir. 

1972 yılında BM Çevre Programının (United Nations Environmental Program – UNEP) kurulması ve 

Stockholm‟de Ġnsan Çevre Konferansının düzenlenmesi ile iklim değiĢikliği uluslararası platformlarda 

gündeme taĢınmıĢtır. 1979 yılında 1.Dünya Ġklim Konferansı sonrasında iklim konferansları 

düzenlenmeye baĢlanmıĢ, sera gazları, iklim değiĢikliği ve iklim değiĢikliğinin etkileri üzerine ortak 

çalıĢmalar gerçekleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. Turizm sektöründe geliĢmelere paralel olarak 1975 yılında 

turizmde küresel organizasyonlarından biri olan Dünya Turizm Örgütü kurulmuĢtur.  1980‟li yıllar 

iklim değiĢikliğinde insan kaynaklı (antropojenik) etkenlerin, sera gazı salımının, öneminin küresel 

düzleme taĢındığı bir dönemdir. (EK 2. Ġklime Yönelik Bilimsel AraĢtırma Dönemi ve Ġklimin Küresel 

TartıĢmalarda Yer Aldığı Dönem 1680-1987) 

 

Ġklim ve Küresel SözleĢmeler Dönemi (1988-2005);  

 

IPCC (Hükümetlerarası Ġklim DeğiĢikliği Paneli The Intergovernmental Panel on Climate Change, 

IPCC) 1988 yılında iklim değiĢikliği ile ilgili bilimsel verilerin değerlendirilmesi amacıyla, Dünya 

Meteoroloji Örgütü (World Meteorological Organization, WMO) ve BirleĢmiĢ Milletler Çevre 

Programı (United Nations Environment Programme, UNEP) tarafından kuruldu. IPCC, iklim 

değiĢikliği konusunda mevcut bilimsel, teknik ve sosyoekonomik bilgi ve çalıĢmaları değerlendirme; 

bilimsel çıktılar ıĢığında iklim değiĢikliğiyle mücadele ve iklim değiĢikliğine uyum konularında karar 

vericilere yol gösterme; BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi (BMĠDÇS)‟ne iklim 

değiĢikliği ve politikalarıyla ilgili konularda bilgi verme, özel rapor - teknik değerlendirmeler 

hazırlama amaçlarıyla çalıĢmaya baĢlamıĢtır.  

Montreal Protokolü olarak bilinen “ Ozon Tabakasını Ġncelten Maddelere ĠliĢkin Montreal Protokolü” 

1989 yılında yürürlüğe girmesi ile evrensel olarak onaylanan ve hükümetlerin ortak kararlar 

çerçevesinde politikalar ve stratejiler geliĢtirmesini sağlayan ilk anlaĢma olması açıısndan önem taĢır. 

Türkiye bu anlaĢmaya 1991 yılında taraf olmuĢ ve ulusal ölçekte yasal düzenlemeleri 

gerçekleĢtirmiĢtir. 

 

1994 yılında yürürlüğe giren BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi‟ne (UNFCCC 

(BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi- BMĠDÇS) Türkiye 2004 yılında 189. taraf 

olarak katılmıĢtır. SözleĢme kapsamında sera gazı emisyon azaltımı yapmakla ve diğer ülkelere mali 
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destek sağlamakla yükümlü ülkelerin EK1 ve EK2 ülkeler listesi oluĢturulmuĢtur. Türkiye sözleĢme 

yürürlüğe girdiğinde her iki ekte de yer almıĢ, 2001‟de gerçekleĢtirilen 7. Taraflar Konferansı‟nda 

(COP 7) EK-II listesinden çıkarılmıĢ fakat özel Ģartları kabul edilerek EK-I listesinde kalmıĢtır (ÇġB, 

2022). 

 

1992 Rio Konferansı‟nda; insanoğlunun karĢı karĢıya olduğu çevresel sorunların (iklim değiĢikliği, 

ozon tabakasının incelmesi, hava, su ve deniz kirliliği) ancak tüm ülkelerin katılımı ve uygulayacağı 

ortak eylem planları ile çözüme ulaĢacağı üzerinde durulmuĢtur. Ġklim değiĢikliğine yönelik küresel 

düzeyde bilimsel çalıĢmaların geliĢmesinin yanı sıra küresel ortak politikalara yönelik toplantıların, 

sözleĢmelerin baĢlaması önemli bir adım olmakla birlikte uygulamada bağlayıcı nitelikte bir zeminin 

geliĢmesi için yeterli uzlaĢmalar oluĢmamıĢtır.  1997 yılında 3. Taraflar Konferansı‟nda Ģekillenen ve 

ancak 2005 yılında yürürlüğe girebilen Kyoto Protokolü‟nde EK-1 3 listesinde yer alan ülkelerin 

2008-2012 döneminde sera gazı emisyonlarını 1990 seviyelerinin yaklaĢık %5,3 altına çekmeleri 

kararı alınmıĢtır (Karakaya ve Özçağ, 2003).  

 

Bu dönem ayrıca, küresel CO2 salımlarının 2005 yılına kadar azaltılması ve “çerçeve sözleĢme” 

hazırlanması önerisi doğrultusunda IPCC 2nin (Intergovernmental Panel on Climate Change - 

Hükümetlerarası Ġklim DeğiĢikliği Paneli) oluĢturulması sonrasında; 1991 yılında Birinci AraĢtırma 

Raporu (First Assesment Report - FAR), Ġkinci AraĢtırma Raporu (Second Assesment Report -SAR-

1995), Üçüncü Değerlendirme Raporu (Third Assesment Report – SAR- 2001) yayımlanmıĢtır. 195 

ülkenin üye olduğu IPCC, FARĠ TAR ve SAR gibi değerlendirme raporlarını 5 ila 7 yılda bir, dünya 

iklim sisteminin ulaĢtığı duruma iliĢkin kapsamlı araĢtırmaları içeren raporlar yayımlamaya devam 

etmiĢtir. Raporlar politika yapıcılar ve karar vericiler yönelik olarak, 900 bilim insanın 

değerlendirmesiyle hazırlanmıĢtır.   

 

Bu dönemde aynı zamanda 2. Dünya Ġklim Konferansının yapılması, Hükümetlerarası Müzakere 

Komitesinin (INC) kurulması ile “çevre” sorunlarına yönelik küresel ortaklıkların artıĢınında adımları 

atılmıĢtır. BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi (United Nations Framework 

Convention on Climate Change, UNFCCC -1994) iklim değiĢikliğine karĢı hükümetlerarası ilk 

çerçeve sözleĢmesi yürürlüğe girmiĢtir. Bu kapsamda 1995 yılında ilk kez toplanan Taraflar 

Konferansında (Conferences of the Parties-COP1) karbon salımı azaltım sözü verilmiĢtir (EK 3.  Ġklim 

ve Küresel SözleĢmeler Dönemi 1988- 2005). 

 

Acil Önlemlere Yönelme Dönemi (2006-2022); 

 

Acil Önlemlere Yönelme Dönemi (2006-2022); IPCC 4. Değerlendirme Raporu (Fourth Assesment 

Report – AR4 -2007), 5. Değerlendirme Raporu (Fifth Assesment Report – AR5- 2013), 6. 

Değerlendirme Raporu (Sixth Assesment Report -AR6- 2021-2022) karbon salımlarının 

azaltılmasında yol haritalarının geliĢtirilmesi, azaltım ve uyum stratejilerinin ve eylemlerinin küresel 

düzeyde ve hükümetler nezdinde geliĢtirilmesi bu dönemin en önemli konularını oluĢturmuĢtur. AR5 

ve AR6 raporlarında yer alan senaryolar ile küresel ısınmanın etkileri, mevcut iklim değiĢikliği 

göstergeleri, mevcut geliĢmelerin insan ve doğa merkezli değiĢimler gözetilerek yapılan simülasyonlar 

ile olası ısınma düzeylerine yönelik öngörüler acil önlemler ve küresel -uluslararası ortaklığın 

zorunluluğuna vurgu yapmaktadır (EK 4. Acil Önlemlere Yönelme Dönemi 2006-2022). 

2012 yılı sonrasında, sürdürülebilir bir gelecek için öngörülen maksimum 2°C‟lik yerküre ısısı 

anlaĢmaya geliĢmekte olan ülkelerinde dahil edilmesi zorunluluğunu doğurmuĢtur. IPCC 4. Raporuna 

göre, 2°C seviyesi sınırı altında kalmak için geliĢmiĢ ülkelerin sera gazı emisyonlarını 1990 yılı 

seviyelerinin %25 ila %40 altına indirmeleri ve geliĢmekte olan ülkelerin ise Mevcut Durumun 

Devamı (Business as Usual-BAU) seviyelerinin %15-30 altına indirmeleri gerektiğini belirtmiĢtir 

(IPCC, 2007). 
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IPCC‟nin Nisan 2016 yılında gerçekleĢtirilen 43. oturumunda ortalama küresel sıcaklık artıĢının 2 

santigrat derecenin altında (1.5 santigrat dereceyle sınırlandırılması) tutulmasını hedefleyen Paris 

AnlaĢması küresel uzlaĢma ortamına taĢınmıĢtır (Tarihsel süreç ve sistematik değerlendirme için Bknz 

EK 5). 

 

Ġklim DeğiĢikliği SözleĢmesinin Taraflar Konferansı'nın (COP 21) 21. toplantısında tüm katılımcılar 

Paris AnlaĢması‟nı kabul etmiĢtir. Bu anlaĢma, 5. Maddede "Tarafların, uygun olduğu Ģekilde, karbon 

stok sistemlerini ve rezervuarlarını korumak ve geliĢtirmek için harekete geçmesi gerektiğini" 

belirtmektedir (FCCC 2015). Bu konferansta daha öncekilerden farklı olarak okyanuslar da dahil 

edilerek tüm ekosistemin ele alınması gerekliliği vurgulanmıĢtır (Akçalı, Karayalı, 2021). 

 

1.4.1. Ġklim DeğiĢikliği Konusunda Uluslararası SözleĢmeler ve Yükümlülükler 

 

1997 yılında kabul edilen Kyoto Protokoline Türkiye 2009 yılında taraf olmuĢtur. Ancak Türkiye‟nin 

de yer aldığı Ek1 ülkelerinin vermesi beklenen emisyon azaltım taahüdü bulunmamaktadır. 2015 

yılında yürürlüğe giren Paris anlaĢması ise Türkiye 2021 yılında resmen taraf olmuĢtur. Paris 

anlaĢmasına yönelik olarak ulusal katkı niyetini 30 Eylül 2015 tarihinde SözleĢme Sekretaryasına 

sunmuĢtur. Türkiye‟nin ulusal katkı niyetinde, sera gazı emisyonlarının referans senaryoya (Business 

as Usuall-BAU) göre 2030 yılında %21 oranına kadar artıĢtan azaltılması öngörülmüĢtür (Çevre 

Ģehircilik Ġklim değiĢikliği Bakanlığı, 2021) 

 

COP21 Paris Taraflar Konferansı, IPCC bilimsel raporlarına göre sürdürülebilir bir dünya için 2°C‟lik 

yerküre ısısı ve 2300 Gt‟lik bir CO2 emisyon eĢiği bulunmaktadır. Bu eĢiğin aĢılması durumunda 

gelecek nesillere yaĢanabilir bir dünya sunmak daha da zorlaĢacaktır. Uluslararası Enerji Ajansı 

(IEA)‟nın 2014 sonunda yapmıĢ olduğu projeksiyonlar ele alındığında dünya 2100 yılına kadar 

ulaĢılması öngörülen 2300 Gt CO2 emisyon salınımına 2040 yılında ulaĢması beklenmektedir. 

COP21‟den önceki müzakerelerin hedeflerine ulaĢamamıĢ olmasının temel nedeni sera gazı 

emisyonlarının azaltılması için gerekli olan finansal maliyetler ve fosil yakıtlardan temiz enerji 

kaynaklarına doğru dönüĢümün girdisi olan teknolojik dönüĢümün gerektirdiği ekonomik maliyetler 

olduğu düĢünülmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha ucuz olan fosil yakıtlardan 

vazgeçilmemiĢ olmasıdır (Karakaya, Sofuoğlu, 2015). 

 

Türkiyenin imzalayarak taraf olduğu Paris Ġklim AnlaĢması, küresel mutabakatla alınmıĢ uyum ve 

azaltım stratejilerini, finansman, teknoloji ve kapasite geliĢtirme, kayıp ve zararlar, Ģeffaflık 

çerçevelerini kapsamaktadır. Ġklim değiĢikliğinde uluslararası bu anlaĢma ile ulusal yükümlülükler ve 

süreçler anlaĢmanın farklı maddelerinde belirlenmiĢtir.  

 

Paris anlaĢması kapsamı  

 

COP21 Paris Taraflar Konferansı, IPCC bilimsel raporlarına göre sürdürülebilir bir dünya için 2°C‟lik 

yerküre ısısı ve 2300 Gt‟lik bir CO2 emisyon eĢiği bulunmaktadır (World Energy Outlook, 2014). Bu 

eĢiğin aĢılması durumunda gelecek nesillere yaĢanabilir bir dünya sunmak daha da zorlaĢacaktır. 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)‟nın 2014 sonunda yapmıĢ olduğu projeksiyonlar ele alındığında 

dünya 2100 yılına kadar ulaĢılması öngörülen 2300 Gt CO2 emisyon salınımına 2040 yılında ulaĢması 

beklenmektedir. 

 

IPCC raporlarının yüksek kesinlikle insan kaynaklı iklim değiĢikliği bulguları ve gelecek öngörüleri 

uluslararası platformlarda konunun önemine dikkat çekmiĢ ve Paris anlĢaması üzerinde ortak görüĢ 

birliğinin bilimsel zeminini oluĢturmuĢtur. 2015 yılında imzalanan Paris anlaĢması uluslararası ve 

ulusal düzlemde iklim değiĢikliği konusunda uzun erimli sıcaklık hedefleri, düĢük salımlı kalkınma ve 

finansman akıĢı konularında bir çerçeve oluĢturmaktadır (ġekil 1.16). 
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AnlaĢmanın baĢlangıç hükümleri, BMĠDÇS taraflarının, Durban GüçlendirilmiĢ Eylem Platformuna 

uygun olarak; hakkaniyet ilkesi, ortak fakat farklılaĢtırılmıĢ sorumlulukları ve tarafların görece 

kabiliyetleri dahilinde sözleĢme ilkeleri rehberliğinde hedefine ulaĢmak istenen noktalarda; bilimsel 

bilgiye dayanmak, hassas konumdaki GeliĢmekte Olan Ülkelerin özel ihtiyaç ve koĢullarını ve onlara 

teknolojik fon sağlanması koĢullarını kabul ederek, iklim değiĢikliği ve etkilerinde etkilenebilirliği 

kabul ederek, iklim değiĢikliği süredürülebili kalkınmaya adil eriĢim ve yoksulluğun ortadan 

kaldırılması arasında yapısal iliĢkiyi kabul ederek, iĢgücünün adil geçiĢi, iklim değiĢikliğinin ortak 

endiĢe konusu olduğu ve eylemlerin insan hakları, sağlık hakkı, yerli haklar, yerel topluluklar, 

göçmenler, çocuklar, engelli bireyler, toplumsal cinsiyet eĢitliği, kadınların güçlendirilmesi, 

kuĢaklararası adalet dikkate alınarak, sera gazı yutak alan korunmasını kabul ederek, ekosistem 

bütünlüğü ve biyolojik çeĢitliliği korunmasının önemi ve iklim adaleti önemine dikkat ederek, 

aĢağıdakiler üzerinde anlaĢmaya varıldığına yönelik genel ilkeleri tanımlamaktadır. (Resmi Gazete, 

2021) 

 

 
ġekil 1.16:  Paris AnlaĢmasının amacı, hedefi ve genel iĢleyiĢ düzenekleri  (TürkeĢ, 2021) 

 

AnlaĢmanın ikinci maddesinde; iklim değiĢikliğine yönelik küresel müdahaleyi güçlendirmeyi 

amaçlayan üç madde yer almaktadır:  

 Küresel ortalama sıcaklık artıĢını 2C0 nin altında tutmak 1.5 C0 üzeri ile sınırlandırmak 

 Gıda üretimini tehdit etmeyecek Ģekilde, iklim değiĢikliği etkilerine uyum sağlayabilme 

kapasitesini arttırma, düĢük emisyonlu kalkınmayı teĢvik etmek 

 Finans akıĢlarını iklim değiĢikliğine dirençli kalkınma eğilimiyle tutarlı kılmak 

 

Bu madde ayrıca, anlaĢmanın farklı ulusal koĢullar ıĢığında, hakkaniyet, ortak fakat farklılaĢtırılmıĢ 

sorumluluklar ilkesince uygulanacağına vurgu yapmaktadır.  

Madde 3. Küresel mücadeye yönelik ulusal katkılar doğrultusunda çabalar üstlenmesi ve üstlenilen 

çabaların tebliğini (4,7,9,10,11,13. Maddeler) karara bağlamaktadır.  

 

Paris anlaĢmasının azaltım çalıĢmalarına yönelik ulusal katkıları belirleyen 4. Maddesi; tarafların 

ulaĢmayı amaçladığı ulusal katkıları hazırlayarak tebliğ ve muhafaza etmesini, azaltım tedbirlerini 

uygulamasını, uzun erimli düĢük emisyonlu kalkınma stratejileri geliĢtirmeye ve tebliğ etmeye 

çalıĢmasının altını çizmektedir. Sera gazı emisyonlarının azaltımlarında veya sınırlandırılmalarında, 

Ulusal Düzeyde BelirlenmiĢ Katkıların (NDC) hazırlanması, bildirilmesi, güncellenmesi, ulusal hukuk 
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çerçevesinde ulusal katkının hedeflerine ulaĢılmasının amaçlanması yükümlülükler olarak yer 

almaktadır. Ulusal katkıların 5 ila 10 yıl kapsaması, katkının açık, saydam ve anlaĢılır olması, tüm 

tarafların ulusal katıkı uygulamalarını raporlaması istenmektedir (TürkeĢ, 2021, Glasgow). 

 

Türkiye, Meksika, Güney Kore ve Endoneya NDC lerini BAU referansına göre belirlediğini ve 2030 

hedef yılı için sırasıyla %21, %25, %37, %29 azaltım hedefi belirlemiĢlerdir. Avrupa Birliği 1990 

baz/referans yılı ve 2030 %40; Kanada ve Yeni Zelanda 2005 baz / referans yılı %30; Norveç, 1990 

baz /referasn yılı en az %40 azaltım taahütlerini belirlemiĢlerdir (Cerit Mazlum S., 2019). 

 

Sera gazı yutak ve rezervlerini korumak ve güçlendirmek için eylemi belirleyen 5. Maddede iklim 

değiĢikliği uyum (adaptasyon) politikası yer almaktadır. OrmansızlaĢma ve orman bozulmalarından 

kaynaklanan emisyonların azaltımasına yönelik çerçeve belirlenmektedir. AnlaĢma; uyum 

çalıĢmalarında toplumsal cinsiyeti gözeten, katılımcı -saydam bir yaklaĢımla, kırılgan grupları, 

toplulukları ve ekosistemleri dikkate alarak, bilimsel bilgiye dayanarak, halkların bilgisine ve yerel 

bilgi sistemlerine dayanarak geliĢtirilmesini vurgulamaktadır (Cerit Mazlum, 2019; TürkeĢ, 2021). 

 

Ġklim DeğiĢikliği Finansmanına yönelik düzenlenen 9. Madde; geliĢmiĢ ülkeler (Ek1) geliĢmekte olan 

ülkelere (Ek2) iklim eylemleri için sağlayacağı mali destek; sağlanan mali desteklerin iki yıllık 

aralarla raporlanması ve sunulması yükümlülüğü, yer almaktadır.  

 

Ġklim değiĢikliğiyle bağlantılı kayıp ve zararlar madde 8‟de belirlenerek bu zararların azaltımında 

iĢbirlikleri ve uygulamaların genel çerçevesini belirlemektedir.  Teknoloji ve Kapasite geliĢmeye 

yönelik düzenlemeler Madde 10 ve 11‟de yer almaktadır (Tablo 1.8). 

Tablo 1.8: Paris AnlaĢması Çerçevesi ve Maddeler (Cerit Mazlum S., 2019) 
 

BaĢlangıç Hükümleri 

Amaç (Madde 2) 

Ulusal Katkılar (Madde 3) 

K
a

p
a

site 
Azaltım 

(Madde 4) 

Uyum        

(Madde 7) 

Finansman        

( Madde 9) 

Teknoloji 

(Madde 10) 

Kapasite 

GeliĢtirme 

(Madde 

11) 

Kayıp ve 

Zararlar 

(Madde 8) 

Ulusal 

Katkılar 

(NDC) 

Uyum Amacı, 

Uyum 

Çerçevesi, 

Uyum 

Planlama, 

Uyum Bildirimi 

Uzun Dönemli 

Finansman, YeĢil 

Ġklim Fonu, 

Ġklim 

Finansmanı, 

Raporlama 

Uzun Dönemli 

Teknoloji 

Vizyonu, 

Teknoloji 

Mekanizması, 

Teknoloji 

Çerçevesi 

Paris 

Kapasite 

GeliĢtirme 

Çerçevesi 

Kayıp ve 

Zararlar 

Mekanizması 

GüçlendirilmiĢ ġeffaflık Çerçevesi (Madde 13) 

Uygulama ve Uygunluk (Madde 15) 

Küresel Durum Değerlendirme (Madde 14) 

 

Küresel iklim politikalarında Paris anlaĢması küresel siyaset açısından iklimin korunması konusunu 

devletler, hükümetler arası ve hükümetler iĢbirliği ile gündeme taĢınması ve politikaların merkezinde 

yer almasına katkı sağlamaktadır. Küresel ekonomi açısından yol gösterme niteliğinde de olsa düĢük 

karbon ekonomileri, karbonsuzlaĢma, yeĢil ekonomi, yeĢil istihdam gibi fosil yakıt bağımlı kalkınma 

paradigmasından uzaklaĢılmasını yönlendirici bir çerçeve oluĢturmakta ve bu çerçevenin 

destekleneceği yönünde taahütler içermektedir. Ġklimin ulusal boyutta ele alınmasını sağlayan 

sözleĢmeler desteği ile ulusal iklim yasalarının geliĢmesi, uyum ve azaltım strateji ve belgelerinin 

oluĢturulması ve ulusal düzeyde gerçekleĢtirilen iklim eylemlerinin ve mevcut durumun sistemli 

olarak raporlaĢtırılmasını yönlendirici bir nitelik taĢımaktadır. Paris anlaĢmasının önemli bir diğer 

konusu engelli, kadın, çocuk, hassas bireyler, toplumsal cinsiyet gibi toplumsal kesimleri kapsayıcı bir 
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çerçeveyi giriĢ maddesinden itibaren yeni değerler olarak küresel kabul zeminine taĢımasıdır 

(Karakaya, Sofuoğlu, 2015;   IPCC AR6- WGI, 2021). 

 

BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi (BMĠDÇS)‟nin tüm tarafları iklim krizinin 

çözülmesi konusunda Paris AnlaĢması ile tarihte ilk kez ortak karar almıĢlar, 2015 yılında kabul edilen 

anlaĢma 2016 yılında yürürlüğe girmiĢtir. Ülkeler gerçekleĢmesi öngörülen “Niyet Edilen Ulusal 

Olarak BelirlenmiĢ Katkı Beyanı‟nı (Intended Nationally Determined Contribution/INDC) hazırlamıĢ 

ve anlaĢma çerçevesinde küresel olarak niyetler iletilmiĢtir. Türkiye INDC beyanında “artıĢta azaltım - 

%21” olarak açıklamıĢ bu açıklama çerçevesinde kullanılabilecek sera gazı salımı azaltım tedbiri 

seçeneklerini / tedbirleri karbon fiyatlandırması - zorunlu karbon piyasasının kurulması, uygulanmakta 

olan gönüllü karbon piyasalarının geliĢtirilmesi gibi uygulamalar gündeme gelmiĢtir (T.C. Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2019). 

 

Paris Ġklim AnlaĢması, taraflara iklim değiĢikliği taahhütlerini sağlamak için makroekonomik bir araç 

kullanmalarını gerekli kılmamakta, taraf ülkelere emisyon tahsisatları satma hakkını tanımaktadır. 

Paris AnlaĢması, tarafları uluslararası karbon fiyatlandırma uygulamaları ve piyasaları kurmaya teĢvik 

eden iki politik mekanizma içermektedir. Bunlardan ilki AnlaĢma‟nın 6. maddesi 2. bendinde 

uluslararası olarak aktarılmıĢ azaltım sonuçları (ITMO) olarak tanımlanmıĢ ve taraf ülkelerin 

emisyonlarının gönüllü bir uluslararası karbon piyasası dahilinde alınıp satılabilmesini öngörmüĢtür. 

Sistem, ülkelerin/bölgelerin yaptıkları fazla emisyon azaltımlarının satılması temeline dayanmaktadır. 

Paris Ġklim AnlaĢması, taraflara iklim değiĢikliği taahhütlerini sağlamak için makroekonomik bir araç 

kullanmalarını gerekli kılmamakta ama emisyon tahsisatları satma hakkını bütün taraf ülkelere 

tanımaktadır. Paris Ġklim AnlaĢması‟nı neredeyse ulusal ve uluslararası karbon piyasaları üzerine 

kurulu ve emisyon tahsisatı satma hakkını sadece geliĢmekte olan ülkelere tanıyan Kyoto 

Protokolü‟nden ayıran temel faktörlerden biri budur. Paris AnlaĢması, tarafları uluslararası karbon 

fiyatlandırma uygulamaları ve piyasaları kurmaya teĢvik eden iki politik mekanizma içermektedir. 

Bunlardan ilki AnlaĢma‟nın 6. maddesi 2. bendinde uluslararası olarak aktarılmıĢ azaltım sonuçları 

(ITMO) olarak tanımlanmıĢtır. Karbon Piyasaları Takibi tarafından 2019 yılında yayınlanmıĢ Karbon 

Piyasalarına GiriĢ raporunda belirtildiği üzere; ITMO, taraf ülkelerin emisyonlarının gönüllü bir 

uluslararası karbon piyasası dahilinde alınıp satılabilmesini öngörür. ITMO‟nun kullanımı 

ülkelerin/bölgelerin iklim değiĢikliği taahhütlerine - (niyet edilen) ulusal olarak belirlenmiĢ 

katkılarına- ulaĢmalarını kolaylaĢtırma potansiyeline sahiptir. Sistem, ülkelerin/bölgelerin yaptıkları 

fazla emisyon azaltımlarının satılması temeline dayanmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Mekanizması 

kapsamında, taraf ülkelerde/bölgelerde emisyon azaltımı projesi gerçekleĢtiren proje sahipleri, 

emisyon azaltım kredilerini ülkelerin geliĢmiĢlik düzeylerine bakmaksızın baĢka taraf ülkelere veya 

taraf ülkelerdeki kurum/kiĢilere satabilmektedirler. Tanımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Mekanizması 

uzun vadede bir küresel karbon fiyatı uygulamasını teĢvik etmektedir. Paris AnlaĢması karbon 

piyasalarının kurulması ve yürütülmesine dair bağlayıcı maddeler içermese de gelecekte küresel bir 

karbon fiyatı uygulamasının iĢlerlik kazanması beklenmektedir (T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2019). 

 

Küresel iklim krizi ile mücadeleyi etkin ve sürdürülebilir kılmak için BirleĢmiĢ Milletler, kamu ve 

özel sektör düzeyinde kurulan finansal programlar; Küresel Çevre Fonu, YeĢil Ġklim Fonu, Özel Ġklim 

DeğiĢikliği Fonu, En Az GeliĢmiĢ Ülkeler Fonu, Uyum Fonu, Ġklim Yatırımları Fonu, YeĢil 

Tahviller‟dir. Küresel Çevre Fonu Küresel Çevre Fonu (GEF), 1992 Rio Zirvesi arifesinde kurulmuĢ, 

170 ülkede 4500'den fazla projeye eĢ finansman sağlayarak da 94.2 milyar Amerikan doları finansal 

destek sağlamıĢtır; 940 adet iklim azaltımı projesi finansal destek sağlayarak 8.4 milyon ton CO2 

eĢd‟lik sera gazı salımı azaltımının yapılmasını olanak sunmuĢtur.  

 

YeĢil Ġklim Fonu YeĢil Ġklim Fonu (GCF), BMĠDÇS‟nin mali mekanizmasının bir parçası olarak, 

2010 yılında, Cancun‟da 16. Taraflar Konferansında 194 taraf ülkenin onayıyla kurulmuĢtur. Fon, 

BMĠDÇS‟nin ilkeleri ve hükümleri tarafından yönlendirilirken, azaltıma ve uyuma eĢit miktarda 

finansman sağlamayı amaçlamaktadır (S. Cerit Mazlum, 2019). 
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Türkiye’nin Ġklim Belgeleri ve yükümlülükleri 

 

Türkiye‟nin 1972 yılında düzenlenen Ġnsan ve Çevre Konferansına katılmasından sonra küresel 

süreçlerde takipçi olarak yer almıĢ, iklim değiĢikliğinde ilk küresel giriĢimlere dahil olmuĢtur. Ġklim 

değiĢikliğinde acil önlemler döneminde, Paris AnlaĢmasına COP26 toplantısı öncesinde 2021 yılında 

resmen taraf olmuĢtur (EK 2, EK 3, EK 4 ve EK 5‟de Türkiyenin iklim değiĢikliği sürecinde adımları 

kronolojik olarak yer almaktadır).  

 

Katılınan ve taraf olunan anlaĢmalar çerçevesinde Türkiye, 1992 yılından günümüze kadar yürürlükte 

olan BMĠDÇS‟yi 2004 yılında onaylayan Türkiye, sözleĢme kapsamındaki taahhütleri uyarınca Birinci 

Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanterini 2006 yılında, Birinci Ulusal Bildirimi‟ni BMĠDÇS‟ye 2007 

yılında sunmuĢtur. 2006 ve 2010 yılında sunulması gereken Dördüncü ve BeĢinci, eksik olan Ġkinci ve 

Üçüncü bildirimlerle birlikte 2013 yılında sunmuĢtur. 2015 yılında Paris zirvesi öncesinde, 

BMĠDÇS‟nin 2. Maddesinde ve açıklayıcı bilgilerde yer alan nihai hedefe ulaĢmaya yönelik Niyet 

Edilen Ulusal Katkı (INDC) beyanını sekretaryaya iletmiĢtir. Altıncı Ulusal Bildirim 2016 yılında, 

Birinci ve Ġkinci Ġki Yıllık Raporu ise tek doküman olarak 2016‟da; Üçüncü Ġki Yıllık Raporunu ise 

2018‟ yılında sunmuĢtur (ġekil  1.17). 

 

 
ġekil 1.17:  Türkiye‟nin BMĠDÇS kapsamında ulusal raporlama geçmiĢi  (Gündoğan, 

2018) 

 

Türkiye‟nin 3. Ġki Yıllık Raporu daha önceki raporlarda olduğu gibi BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma 

Programı (UNDP) Türkiye ile ortak yürütülen proje kapsamında hazırlanmıĢtır. Projenin ana amacı 

Türkiye devletinin BMĠDÇS kapsamındaki yükümlülükleri çerçevesinde sunacağı 7. Ulusal Bildirim 

ve 3. Ġki Yıllık Rapor hazırlama sürecine destek vermek. Projenin ana çıktıları ulusal sera gazı 

envanter sisteminin güçlendirilmesi ve Ulusal Bildirim ile Ġki Yıllık Raporun gereklilikleri paralelinde 

ulusal sera gazı envanterinin 1990-2015/2016 arasındaki yıllar için güncellenmesi; ulusal koĢulların 

gözden geçirilmesi ve güncellenmesi, ulusal bildirimlerin ve iki yıllık raporların hazırlanmasına 

yönelik kurumsal düzenlemelerin düzenli surette aktif hale getirilmesi ve tanımlanması; finans, 

teknoloji transferi ve kapasite oluĢturma ihtiyaçlarının, kısıtların ve boĢlukların tespit edilmesi ve 

ihtiyaçların karĢılanmasına yönelik tavsiyelerin sunulması; araĢtırma ve sistematik gözlemle ilgili 

bilgilerin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi; eğitim, öğretim ve kamu farkındalığı hakkındaki 6. 

Madde faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin yansıtılması; iyi uygulamaların ve en güncel verilerin 

kullanılarak sera gazı emisyon azaltımına ulusal düzeyde katkı veren sektörlerin ve müdahalelerin 

değerlendirilmesinin yapılması ve açıklanması; öncelikli sektörler için tavsiye edilen uyum tedbirleri 

dahil olmak üzere iklim değiĢikliği hassasiyet değerlendirmesinin gözden geçirilmesi ve 

güncellenmesi; ulusal ölçüm, raporlama ve doğrulama sisteminin güçlendirilmesine yönelik destek 
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verilmesi; ulusal üniversiteler tarafından yapılan iklim değiĢikliği çalıĢmalarını içeren web tabanlı 

veritabanının geliĢtirilmesi; 7. Ulusal Bildirim ve 3. Ġki Yıllık Raporun hazırlanması, hükümet 

tarafından onaylanması ve SözleĢmenin raporlama ilkeleri uyarınca BMĠDÇS‟ye sunulması; kalite 

güvence için Uygun Ġzleme ve Değerlendirme Çerçevesinin oluĢturulması olarak belirtilmektedir 

(Gündoğan, 2018). 

 

Türkiye 2004 yılında (24 Mayıs 2004 tarihinde) BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve 

SözleĢmesine (BMĠDÇS) taraf olmuĢ ve bu kapsamda her 4 yılda bir Ġklim DeğiĢikliği Ulusal 

Bildirimlerini (ĠDUB) BMĠDÇS sekreteryasına sunma yükümlülüğü doğrultusunda Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığı ve BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı Türkiye ofisi ile 7. Ulusal Bildirimi 

hazırlanarak sunulmuĢtur (Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, 2018). 

 

Türkiye, Ġklim DeğiĢikliği Birinci Ulusal Bildirimi‟ni 2007 yılında; ikinci, üçüncü, dördüncü ve 

beĢinci bildirimlerin birlikte sunulduğu Ġklim DeğiĢikliği BeĢinci Ulusal Bildirimi‟ni ise 2013 yılında 

BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği Sekretaryasına sunmuĢtur.  

 

30 Eylül 2015 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti, SözleĢme‟nin 2. maddesinde belirtilen nihai amacına 

ulaĢmak ve 1/CP.19 ve 1/CP.20 kararları uyarınca bilgileri netleĢtirmek amacıyla Ulusal Katkı 

Niyetini (INDC) BMĠDÇS‟ye sunmuĢtur. Bu bölümde, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonu 

projeksiyonları iki senaryoya dayanmaktadır: Referans Senaryo ve Azaltım Senaryosu. Türkiye‟nin 

YeĢil Ġklim Fonu‟ndan uluslararası finansal, teknolojik, teknik ve kapasite geliĢtirme destek 

finansmanını kullanabilmesi Ģartıyla, ilgili COP Kararlarını1 anımsatan, Azaltım (Önlemler Gözetilen) 

Senaryosu, 2030 yılına kadar olan Referans (Önlemler Gözetilmeyen) Senaryoya kıyasla yaklaĢık 246 

Mton CO2 -e emisyon azaltımı önermektedir. 

 

Türkiye‟nin Ġklim DeğiĢikliği politikalarını içeren politika belgeleri Ulusal Ġklim DeğiĢikliği Stratejisi 

(ĠDES) ve ĠDES‟e dayanan Ulusal Ġklim DeğiĢikliği Eylem Planı‟dır.  

 

2010-2020 dönemini kapsayan Ulusal Ġklim DeğiĢikliği Stratejisi (2010-2020) (ĠDES), çeĢitli paydaĢ 

gruplarının katkılarıyla hazırlanmıĢ ve Yüksek Planlama Konseyi tarafından 2010 yılında 

onaylanmıĢtır. ĠDES, Türkiye‟nin vizyonunu “iklim değiĢikliğiyle ilgili hedeflerini kalkınma 

politikalarına tam olarak entegre eden, enerji verimliliğini yaygınlaĢtıran, temiz ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımını artıran, “özel koĢulları” içinde iklim değiĢikliğini ele alma çabalarına aktif 

olarak katılan ve vatandaĢlarına düĢük karbon yoğunluğu ile yüksek bir yaĢam kalitesi ve refahı 

sağlayan bir ülke olmak” olarak tanımlamaktadır. ĠDES, kısa -orta ve uzun vadede (1 yıl ,1-3 yıl,  10 

yıl) uygulanacak hedefleri içermektedir. Ayrıca, 2010-2020 döneminde iklim değiĢikliği ile mücadele 

etmek için enerji, ulaĢtırma, sanayi, atık, arazi kullanımı, tarım ve ormancılık sektörlerinde sera gazı 

emisyonlarının azaltılmasına yönelik eylemlere (enerji verimliliği önlemleri, yenilenebilir kaynakların 

kullanımı, ulaĢtırma tipi gibi) rehberlik etmektedir. 

 

Ulusal Ġklim DeğiĢikliği Eylem Planı (2011-2023) (UĠDEP), iklim değiĢikliğine karĢı mücadele etmek 

ve Ulusal Katkı Niyeti hedeflerini karĢılamak için sektörel iklim eylemlerini tanımlayan ana politika 

belgesidir. UĠDEP 2011 yılında, ĠDES, 9. Kalkınma Planı ve diğer ulusal politika ve strateji belgeleri 

çerçevesinde hazırlanmıĢtır. UĠDEP, 2011-2023 dönemi için sera gazı emisyonlarının azaltılması ve 

iklim değiĢikliğine uyum konusunda stratejik ilkeleri ve hedefleri içermektedir. UĠDEP, iklim 

değiĢikliğinin azaltılması ve uyuma yönelik olarak Kyoto Protokolü Ek A‟da veBMĠDÇS Ulusal 

Bildirim ve Sera Gazı Envanteri raporlama formatlarında belirtilen sektörler temelinde; enerji, binalar, 

ulaĢım, sanayi, atık, tarım, arazi kullanımı ve ormancılık, iklim değiĢikliğine uyum ve kesiĢen 

konulardaki hedefleri ve eylemleri içeren bir kapsamda hazırlanmıĢtır. Plan, “enerji verimliliğini 

yaygınlaĢtırma, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırma, Türkiye‟nin özel 

koĢulları içerisinde iklim değiĢikliği ile mücadele çabalarına aktif olarak katılma ve vatandaĢlarına 

düĢük karbon yoğunluğu ile yüksek yaĢam kalitesi ve refah sağlama” konularını vurgulamaktadır. 
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UĠDEP, sekiz baĢlık altında kısa, orta ve uzun vadeli hedefler (enerji, sanayi, ormancılık, tarım, 

binalar, ulaĢtırma ve atık,  iklim değiĢikliğine uyum) tanımlamaktadır. 

  

UĠDEP‟nin bazı kilit unsurları aĢağıda belirtilmektedir:  

 

Strateji ve Eylem Planı‟nın hedeflerine iliĢkin önemli bir nokta, özellikle Akdeniz kıyı Ģeridinde iklim 

değiĢikliğinden kaynaklanan risklerin, yeni turizm türlerinin ve yeni destinasyonların ortaya 

çıkmasıyla azaltılacağıdır. Eko-Etiketler ve Çevreye Duyarlı Sertifika Sistemleri Türkiye‟de 

sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması ve turistik tesislerin çevreye olumlu katkısının 

teĢvik edilmesi amacıyla çevreye duyarlı konaklama iĢletmelerine yönelik sınıflandırmanın yapıldığı 

Turizm ĠĢletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi 

Verilmesine Dair Tebliğ 2008 yılında yürürlüğe girmiĢtir. Tebliğe göre, tür ve sınıfa iliĢkin olarak 

belirlenen asgari puanı aĢan tesislerden, simgesi yıldız olan konaklama tesislerinin plaketlerinde 

sınıflarını gösteren yıldızlar yeĢil renkli düzenlenecek ve plaket üzerinde “Çevreye Duyarlı Tesis” 

ibaresi yer alacaktır. 2014 yılında 126 olan YeĢil Yıldız belgesine sahip Kültür ve Turizm Bakanlığı 

turizm iĢletme belgeli tesisi sayısı 2018 yılı itibariyle 460‟a ve bu tesislerin yatak kapasitesi 293.625‟e 

yükselmiĢtir.  

 

Ġklim değiĢikliğine yönelik politika üretilmesinde ana dokuman 2010-2020 yılları arasını kapsayan ve 

2010 yılında onaylanmıĢ olan “Ulusal Ġklim DeğiĢikliği Strateji Belgesidir”. Ulusal Ġklim DeğiĢikliği 

Strateji Belgesi (UDES) iklim değiĢikliği ile ilgili yapılacak çalıĢmalara yol gösterici olmak ve bu 

konudaki temel politikaları belirlemek amacıyla oluĢturulmuĢtur. Belge, “ortak fakat farklılaĢtırılmıĢ 

sorumluluklar” ilkesi temel alınarak Türkiye‟nin ulusal ve uluslararası kaynaklar yardımıyla 

gerçekleĢtirebileceği azaltım, uyum, finansman ve teknoloji politikalarını içermektedir. Ġklim 

DeğiĢikliği Ulusal Eylem Planı (2011-2023) Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Ulusal Ġklim DeğiĢikliği 

Strateji Belgesi uyarınca Ġklim DeğiĢikliği Ulusal Eylem Planı, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟nın 

koordinasyonu ile ĠDKK üyeleri ve ilgili diğer paydaĢların yer aldığı geniĢ bir grup ile birlikte 

hazırlanarak 2011 yılında yayınlanmıĢtır. Plan, Ulusal Ġklim DeğiĢikliği Strateji Belgesi hedefleri 

doğrultusunda sera gazları emisyonlarının kontrolü ve uyum çalıĢmaları için eylemler sunarak bu 

eylemlerin hayata geçirilmesi doğrultusunda sorumluları ve zamanlamayı tanımlamaktadır (Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığı, 2018). 
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2. ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ VE TURĠZM FAALĠYETLERĠ ETKĠLEġĠMĠ ÜZERĠNE 

ARAġTIRMALAR VE BULGULAR 

 

Ġklim değiĢikliği ve turizm faaliyetlerine iliĢkin literatür taraması, araĢtırma ve bulgular bölümü 

öncelikle iklim ve turizm iliĢkisinin sunulması ile baĢlamaktadır. Bu bölümde turizm-iklim iliĢkisi ve 

turizm tercihlerini etkileyen iklim faktörleri anlatılmakta, sonrasında itici ve çekici güç olarak iklim 

faktörünün etkileri sunulmakta ve son olarak turizm faaliyetlerinin iklim ile iliĢkisi aktarılmaktadır. 

Devamında sırası ile Dünya‟da ve Türkiye‟de iklim değiĢikliği ve turizm etkileĢimine dair literatür 

taraması derlenmektedir. Bu derlemede ulaĢılan çalıĢmalarda kullanılan yöntemler, bulgular, 

öngörüler, kullanılan istatistiki veri ve göstergeler ve sektörel etkiler sunulmaktadır. Ġklim değiĢikliği 

ve turizm etkileĢimi iki yönüyle ele alınmaktadır; iklim değiĢikliğinin turizm sektörü ve faaliyetlerini 

nasıl etkilediğinin incelenmesi ve turizm sektörü ve faaliyetlerinin iklim değiĢikliğine sebep olan sera 

gazı salınımlarına katkılarının belirlenmesi. Son olarak literatür taraması ile ulaĢılan bilgiler 

değerlendirilerek bir sentez oluĢturulmuĢtur.  

 

2.1. Ġklim ve Turizm ĠliĢkisi 

 

Bu bölümde iklimin turizm faaliyetleri üzerindeki etkisinin ve bu doğrultuda iklim değiĢikliğinin olası 

etkilerinin temelinin daha iyi anlaĢılması amaçlanmaktadır. Bu yaklaĢımla iklimin akademik 

çalıĢmalarda nasıl ele alındığı derlenmiĢtir. Yapılan literatür araĢtırmasına göre iklim turizm 

tercihlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bir yandan iklim turizm faaliyetlerine katılmak için bir 

motivasyon kaynağı iken diğer taraftan hem ikamet edilen yer hem de destinasyon için coğrafi bir 

faktör ve karakterdir. Bu da bazı bölgelerde çekici iklim koĢulları bazı bölgelerde itici iklim koĢulları 

sunarak turizm hareketinin yönünü belirlemektedir. Ġklim aynı zamanda hangi aktivitelerin 

gerçekleĢebileceğini de belirleyen bir faktördür. Ġklim koĢullarına (sıcaklık, nem, sis, rüzgar) bağlı 

olarak destinasyonlar bazı faaliyetlere daha elveriĢli veya elveriĢsiz olabilirler. Ġmaj iklimin 

destinasyonlar üzerindeki bir diğer etkisidir. Turistlerin destinasyonu nasıl algıladıkları onun imajına 

dolaylı olarak da iklimine göre değiĢebilmektedir. Son olarak iklim bir turistin dahil olduğu bir turizm 

faaliyetinin sonundaki memnuniyet seviyesini etkilemektedir. Memnuniyet seviyesi ise turistin tekrar 

gelme ve çevresine önerme kararlarında etkili bir faktördür (ġekil 2.1; itici ve çekici faktörler ile ilgili 

açıklama Bölüm 2.1.1‟de yapılmaktadır).  

 

 
ġekil 2.1:  Turizm karar ve faaliyetlerinde iklimin rolü  (Aygün 2021‟den faydalanarak 

yazarlar tarafından üretilmiĢtir).  
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Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü (IISD, 1997) iklim ve hava koĢullarının seyahat 

sürelerini belirleyen önemli etkenlerden olduğunu açıklamıĢtır (aktaran Amelung vd. 2007). Turistler, 

sektör uzmanları ve meteoroloji örgütleri iklimin çekiciliği konusunda farklı çalıĢmalarda benzer 

görüĢler ortaya koymuĢ olsalar da (Gearing vd., 1974; Wall ve Badke, 1994; Lohmann ve Kaim, 1999; 

Kozak, 2002; Grant 2015; Hoan ve Hein, 2022) turizm arzı perspektifinden iklim çok uzun bir süre 

doğal kaynak olarak kabul edilmiĢtir (Hu ve Ritchie, 1993). BaĢka bir ifade ile iklim, destinasyonların 

değiĢmez bir özelliği olarak kabul edilmiĢtir. Bir yandan iklim, karar verme sürecinde kritik bir rol 

oynarken diğer yandan iklim değiĢikliğinin etkilerinin görülmeye baĢlaması iklimin artık sabit bir 

faktör değil destinasyonun çekiciliği ve imajı üzerinde etkisi olan bir değiĢken olarak kabul 

edilmesinin yolunu açmıĢtır (Crouch, 1995; Witt ve Witt, 1995; Berrittella vd., 2006; Hoan ve Hein, 

2022). 

 

Ġklim; coğrafya, doğal yapı gibi destinasyonların sahip olduğu çekici unsurlardan biridir (Hu ve 

Ritchie, 1993; Lohmann ve Kaim, 1999; Mushawemhuka vd., 2018; Hoan ve Hein, 2022) ve iklim 

koĢulları destinasyon seçimini, turizm faaliyetlerini, turistlerin aktivitelere katılma oranını ve 

memnuniyetlerini doğrudan etkilemektedir. Örneğin yağmurlu, sisli, rüzgarlı ve kapalı iklim koĢulları 

dıĢ mekan aktivitelerini kısıtlayacağı için turistlerin memnuniyet seviyelerinin düĢmesine, aktivitelere 

katılımın azalmasına sebep olabilmektedir (Yu vd., 2009; de Freitas vd., 2004; Mushawemhuka vd., 

2018). Sıcaklık temel iklim faktörü gibi görünse de nem, rüzgar hızı ve yönü, bulutluluk oranı, 

güneĢlenme süresi, yağıĢ gibi farklı iklim koĢullarının bir arada olması turizm faaliyetlerini, turistlerin 

konfor ve güvenlik hislerini etkilemektedir (Smith, 1993; Matzarakis, 2001; Hamilton ve Lau, 2005; 

Scott vd., 2006; Matthews vd., 2021).   

 

Day vd. (2013) iklim ile turizm iliĢkisini 4 kategoriye ayırmıĢtır; “motivasyon unsuru olarak iklim”, 

“imaj unsuru olarak iklim”, “destinasyon varlığı olarak iklim” ve “aktivite belirleyici unsur olarak 

iklim”. Ġklimin destinasyonların imajını oluĢturan bir çekicilik unsuru olduğunu ve turist memnuniyeti 

üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu söylemektedir. Kastedilen bu iklimsel etkiler uzun süreli 

hava durumunu da (güneĢli günler veya sürekli yağıĢlı, bulutlu kapalı hava gibi) kısa süreli ani hava 

olaylarını da (kasırga, ani yoğun yağıĢ gibi) kapsamaktadır. Her iki durumda da turizm aktivitelerini 

olumlu/olumsuz etkileyerek turistin deneyimi üzerinde Ģekillendirici bir rol oynamaktadır. Aynı 

zamanda bu durum farklı destinasyonlar için de bir rekabet unsuru olmaktadır (Ritchie ve Crouch, 

2003; Thapa, 2012).  

  

Ġklim turistlerin destinasyon seçimini de etkilemektedir (Wall ve Badke, 1994; Becken ve Hay, 2007; 

Ngxongo, 2021). Ġyi iklim koĢulları doğrudan bir tercih olmasa bile turistlerin nereye ne zaman 

gideceği kararını etkileyen bir faktördür (Giles ve Perry, 1998). Ġklim özellikle güneĢ, deniz ve kum 

eksenindeki kitle turizmi için destinasyonların imajını oluĢturmaktadır (Lohmann ve Kaim, 1999; 

Aguilo vd., 2005). Ngxongo, (2021) çalışmasında turistlerin bölgedeki çevre ve iklim koĢulları uygun 

olduğunda bir destinasyonu seçmeye, tekrar ziyaret etmeye, diğer potansiyel ziyaretçilere tavsiye 

etmeye, önemli miktarda para harcamaya ve etik davranmaya daha yatkın oldukları sonucuna 

varmıĢtır. Tol ve Walsh (2012) tarafından yapılan çalıĢmaya göre turizm için tercih edilen ideal 

sıcaklık turistlerin yaĢadıkları yerlerden bağımsız olarak 15,49
0
C (+- 0,20) olarak belirtilirken sıcak 

iklim bölgelerinden gelen turistler aĢırı sıcak iklime soğuk bölgelerden gelenlere göre daha az 

toleranslı olduğu sonucu çıkmaktadır. Eugenio-Martin ve Campos-Soria (2010) tarafından da görece 

daha soğuk/kötü iklim koĢullarından gelen turistlerin destinasyon seçiminde iklim Ģartlarına karĢı daha 

esnek oldukları belirtilmiĢtir. Diğer bir deyiĢle iklim koĢullarının turizme elveriĢli olmadığı bölgelerde 

yaĢayan turistlerin benzer iklimdeki yerleri dahi tercih edebildiklerini ancak daha iyi iklim koĢullarına 

sahip bölgelerdeki turistlerin soğuk iklimleri tercih etmediklerini tespit etmiĢlerdir. Scott vd. (2008) 

ise Kanada, Yeni Zelanda ve Ġsveç‟i kapsayan çalıĢmalarında farklı ülke vatandaĢlarının tercih ettiği 

iklim koĢullarının da farklılaĢtığını ortaya koymuĢlardır. Dolayısıyla bu çalıĢmanın sonuçlarına 

dayanarak yaĢanılan ülkenin iklim koĢullarının turizm destinasyonu seçiminde hatta yurtiçi veya yurt 

dıĢı seyahat kararlarında etkili olduğu söylenebilmektedir.  
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Amerika BirleĢik Devletleri‟nde yapılan çalıĢmada iklim, manzara ve fiyat faktörlerinin destinasyon 

seçiminde en etkili üç faktör olduğu (Mayo, 1973), Kanada „da yapılan baĢka bir çalıĢmada ise iklimin 

rekreasyonel turizm için en önemli dört faktörden biri olduğu (Hu ve Ritchie, 1993) belirlenmiĢtir. 

Gössling vd. (2006) Zanzibar‟da bulunan turistlerle yaptığı anket çalıĢmasında turistler için 

destinasyonun sıcaklığının çok önemli olduğu ortaya çıkmıĢtır. ÇalıĢmanın sonuçlarına göre olumlu ve 

hedeflenen aktiviteye uygun hava koĢulları turist talebini arttırırken olumsuz iklim koĢulları gelen 

uluslararası turist sayısını negatif yönde etkilemektedir. Karayip adalarını 1989-2007 periyodunda 

iklim ve gelen yolcu iliĢkisi çerçevesinde inceleyen Sookram (2009) ise sıcaklık ve yağıĢ ile turist 

sayısı arasında negatif bir iliĢki tespit etmiĢtir. Ġklim faktörlerinden hangisinin ne kadar etkili olduğu 

da turizm faaliyetlerine, aktivitelere ve beklentiye göre değiĢmektedir. Sıcaklık, güneĢlenme, yağmur 

ve rüzgar faktörlerinin kıyı, Ģehir ve dağ turizmi için önceliklerini inceleyen çalıĢmanın sonuçlarına 

göre (Scott vd., 2008) kıyı turizmi için en önemli faktör güneĢlenme, dağ turizmi için yağmurun 

olmamasıdır. ġehir turizmi ise yapılaĢmıĢ çevrenin baskın oluĢu ve iç mekan aktivite çeĢitliliği 

sebebiyle iklim parametrelerinden daha az etkilenmektedir.  

 

De Freitas (2003) iklimin turizme etkilerini 3 grupta ele almıĢtır; Termal (sıcaklık, nem, rüzgar, güneĢ 

ıĢınımı), Fiziksel (yağıĢ ve rüzgar) ve Estetik (güneĢlenme, bulutluluk). Termal özellikler turistin 

konforunu, fiziksel özellikler yapılacak aktiviteye uygunluğunu, estetik özellikler ise destinasyonun 

imajını belirlemektedir (Tang, 2013). Bu gruplama sonrasında birçok çalıĢmanın temeli olmuĢ ve 

iklim konfor endekslerinin kurgulanmasında önemli bir rol oynamıĢtır (örn: Scott vd., 2015; Scott vd., 

2016). ġekil 2.2 Ġklim ile turizmin iliĢkisini özetlemektedir. 

 

 
ġekil 2.2: Ġklim –  turizm iliĢkisi(Yazarlar tarafından üretilmiĢtir).  
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2.1.1. Ġtici ve Çekici Güç olarak Ġklimin Turizme Etkisi 

 

Dann (1977) turizm motivasyonunu “itici” ve “çekici” faktörler üzerinden tariflemektedir. Bir 

destinasyonun iklim, konaklama, tarihi ve kültürel kaynakları gibi çekiciliğini oluĢturan somut 

değerler “çekici” faktörler olarak tanımlanmaktadır. Diğer taraftan “itici” faktörler turistlerin kendisi 

ve yaĢam çevresi ile iliĢkili olan içsel unsurlardır (Bkz: ġekil 2.1).  

 

Ġklim ise hem itici hem çekici bir etki oluĢturmaktadır. YaĢanılan yerdeki olumsuz hava koĢulları 

turistleri turizm faaliyetlerine katılma yönünde motive ederek itici etki yaratmaktadır. Destinasyon 

seçiminde ise ılıman ve turizme elveriĢli koĢulların tercih edilmesi bu yerlerin “çekici” iklim faktörü 

ile açıklanmaktadır (Kozak, 2002; Lise ve Tol, 2002; Hamilton vd., 2005b; Abernethy, 2021).  Soğuk 

iklim bölgelerinde yaĢayanların daha ılıman ve sıcak bölgeleri tercih etmeleri veya sıcak iklim 

bölgelerinde yaĢayanların kıĢ aktivitelerini veya domestik turizmi tercih etmeleri yaĢadıkları iklimin 

itici unsuru olarak değerlendirilmektedir (Li vd., 2018). Bu perspektiften Akdeniz, iklimi turizm 

faaliyetlerine elveriĢli bir ortam oluĢturduğundan küresel ölçekte çekici bir destinasyon olarak öne 

çıkmaktadır. Turistlerle yapılan anket çalıĢmasında 14 faktör içerisinde %61 oranla iklim, Akdeniz‟i 

çekici yapan en önemli etken olarak belirlenmiĢtir (Moreno, 2010). Akdeniz‟i ziyaret eden turistlerin 

yüksek oranda Kuzey Avrupa ülkelerinden geldiği göz önüne alındığında itici ve çekici faktörlerin 

etkisi net bir Ģekilde gözlemlenebilmektedir. Buradan yola çıkarak turistin yaĢadığı coğrafyadaki iklim 

koĢullarının bir itici güç oluĢturduğu, hedeflenen destinasyonun ikliminin ise çekici bir güç 

oluĢturduğu söylenebilir (Lohmann ve Kaim, 1999; Lise ve Tol, 2002; Scott vd., 2004; Eugenio-

Martin ve Campos-Soria, 2010). Bu söylemi destekler nitelikte Matthews vd. (2021) çalıĢmalarında 

Kanada‟dan Karayipler‟e yapılan aylık yolculukların %83‟ünün iklime bağlı itici faktörlerle 

açıklanabildiği sonucuna ulaĢmıĢlardır.  

 

2.1.2. Ġklime Bağlı ve Duyarlı Turizm Faaliyetleri 

 

Ġklimin turizm faaliyetlerini nasıl etkilediği her turizm türü ve aktivitesine göre değiĢmektedir. Bazı 

turizm aktivitelerinin iklim olaylarına karĢı hassasiyeti daha yüksektir (Wall, 1998). Örneğin yürüyüĢ, 

tırmanıĢ gibi turizm aktiviteleri vücut ısısını yükselteceği için dıĢ mekan ısı konforundan 

etkilenmektedir (Scott vd., 2008). YağıĢlar ile suyun varlığı doğrudan veya dolaylı olarak rekreasyonel 

turizmi etkilemektedir. Yüzme, balıkçılık gibi aktiviteler doğrudan suyun varlığı ile iliĢkili iken 

hiking, kampçılık gibi aktiviteler dolaylı yoldan iliĢkilenebilmektedir (Wall, 1998). 

 

Smith (1993) turizm faaliyetlerinin iklim ile olan iliĢkisini 2‟ye ayırmaktadır. “İklime Bağlı Turizm 

Faaliyetleri/Destinasyonları”, “İklime Duyarlı Turizm Faaliyetleri/Destinasyonları”. Ġklime bağlı 

turizm destinasyonları çekici iklim Ģartları sunan ve bunu bir imaj olarak öne çıkaran 

destinasyonlardır. Tropik adalar veya Akdeniz bölgesi bu destinasyonlara örnek teĢkil etmektedir. Bu 

gruptaki turizm faaliyetleri ise cazip iklim koĢulları ile bağdaĢtırılan deniz-kum-güneĢ (kıyı) 

turizmidir. Ġklim faktörünün turizm türü ve destinasyon çekiciliği üzerindeki baskınlığı bu alanları 

iklime bağlı (bağımlı) duruma getirmektedir. Diğer taraftan dünyada önde gelen turizm merkezlerinin 

popülerliği sundukları bu cazip iklim ile yakından iliĢkilidir (Amelung vd., 2007). Kıyı turizminde 

cazip iklim Ģeklinde ifade edilen iklim koĢulları uygun sıcaklık (destinasyona ve turiste göre 

değiĢmekle birlikte belirli bir konfor seviyesi sunan değerler), uzun süren yağıĢların olamaması, sert 

rüzgarların olmaması ve sıcaklık olarak sıralanmaktadır (Morgan vd., 2000; Scott vd., 2008; Moreno, 

2010).  

 

Ġklime duyarlı turizm ise bazı turizm faaliyetlerinin gerçekleĢebilmesi için belirli iklim Ģartlarının 

sağlanması ile iliĢkilidir. KıĢ-kayak turizmi gerçekleĢebilmesi için belirli bir kar kütlesine ihtiyaç 

duyması bakımından bu grupta değerlendirilmektedir. Ġklime duyarlı destinasyon türünde en öne çıkan 

örnek olarak ise Alpler gösterilmektedir (Amelung vd., 2007). Yeterli kar yağıĢının olmadığı 

koĢullarda kayak faaliyetlerinin gerçekleĢmesi mümkün olmadığından hava ve yağıĢ koĢullarına karĢı 

oldukça hassastır (Gössling ve Hall, 2006; Becken ve Hay, 2007; Steiger vd., 2019). Yapay kar 
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üretimi bir önlem olarak gözükse de uygulanabilmesi için yine uygun iklim koĢullarına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu yöntem doğal kar yağıĢı bağımlılığını azaltsa bile sıcaklık artıĢları 

uygulanabilirliğini tehdit etmektedir (Steiger ve Stötter, 2013). 

 

Farklı turizm türlerine göre sıcaklık tercihleri de değiĢmektedir. Scott vd. (2008) çalıĢmasında kıyı, 

Ģehir ve dağ turizmi için turistlerin tercih ettikleri sıcaklıkları karĢılaĢtırmıĢtır. Bu çalıĢmanın sonuçları 

optimal sıcaklıkların kıyı turizmi için 25-28
o
C, Ģehir turizmi için 19-26

0
C ve dağ turizmi için 15-26

0
C 

olduğunu göstermektedir. ÇalıĢma turizm için tüm aktiviteleri kapsayan tek bir optimum konfor 

tanımlaması yapılmasının doğru bir yaklaĢım olmayacağını ifade etmektedir. Maddison (2001) Ġngiliz 

turistlerin optimum sıcaklık görüĢlerini incelemiĢ, maksimum ortalama sıcaklıkların 30,7
0
C‟yi 

aĢmadığı destinasyonları daha çekici bulduklarını tespit etmiĢtir. Lise ve Tol (2002) ise OECD 

ülkelerinden turizm faaliyetlerine katılan uluslararası turistlerin en sıcak ayda ortalama sıcaklığı 21
0
C 

olan destinasyonları tercih ettiğini söylemektedir. Bigano vd. (2006a) aynı zaman diliminde 45 

ülkeden yapılan yolculukları inceleyerek turistlerin hareketlere baĢladıkları ülkenin ikliminden 

bağımsız olarak yıllık ortalama 16,2-20,5
0
C sıcaklığı optimal gördüklerini belirlemiĢtir.  

 

Sonuç olarak iklimin hem turistler hem destinasyonlar hem de faaliyetler üzerinde önemli etkilerinin 

olduğu turizm literatüründe geniĢ kapsamlı bir Ģekilde ele alınmaktadır. Ġklim değiĢikliği ile süregelen 

trendlerin değiĢeceği öngörüsü turizm tercihlerinin ve faaliyetlerinin gerçekleĢebilme koĢullarının da 

bundan etkileneceğini göstermektedir. Ġklim turizm arasındaki iliĢkiyi anlamak iklim değiĢikliğinin 

oluĢturduğu risk ve fırsatları öngörebilmek adına önem taĢımaktadır. 

 

2.2. Ġklim DeğiĢikliği ve Turizm EtkileĢimi Ġncelenmesi 

 

Ġklimi sabit bir değer kabul eden turizm literatürü iklim değiĢikliğinin etkilerinin gözlemlenmeye 

baĢlaması ile bakıĢ açısını değiĢtirmeye baĢlamıĢtır. Artık iklimin sabit bir faktör olmadığı kabul 

edilmiĢ ve bu noktadan sonra iklim değiĢikliği ile turizm iliĢkisi alan yazınının en önemli konularından 

biri olmuĢtur. Ġklim değiĢikliği ile turizm arasında çift yönlü bir ilişki tanımlanmaktadır. Bir yandan 

turizm faaliyetleri iklim değiĢikliğine sebep olan sera gazı salınımlarına katkıda bulunurken diğer 

yandan iklim değiĢikliğinden de etkilenmektedir (Peeters, 2007).  

 

Ġklim değiĢikliği turizm etkileĢimi ilk olarak turizm sektörünün iklim değiĢikliğinden etkilenebilirliği 

üzerinden ele alınmaktadır. Küresel ölçekte en hızlı büyüyen sektörlerden biri olan turizmin 

sürdürülebilirliği iklim değiĢikliği etkilerinin tehdidi altındadır (Sofronov, 2018; Dube ve Nhamo, 

2018). Ġklim değiĢikliğinin bir turizm destinasyonunu nasıl etkileyeceği maruz kalacağı etkilerin 

Ģiddetinin yanında turizm faaliyetlerinin bölge ekonomisinde ne kadar önemli olup mekanda nasıl 

dağıldığına göre de değiĢmektedir (Wall, 1998). Aynı iklim değiĢikliği faktörü karĢısında ekonomisi 

turizme bağlı olan bölgelerin daha çok etkilenebileceği söylenmektedir (Tranos ve Davoudi, 2014). 

Ayrıca uluslararası turizm faaliyetlerinin domestik faaliyetlere göre daha çok etkilenebileceği ortaya 

konmuĢtur (Hamilton vd., 2005a). Bu kapsamda uluslararası turizm potansiyeli yüksek olan uzak 

destinasyonlar daha büyük riskler taĢımaktadır. Potansiyeli doğal mirasa bağlı olan turizm 

destinasyonları da kültürel ve tarihi özellikleri ile ön plana çıkan destinasyonlara göre daha kırılgandır 

(Wall, 1998). Ġklim değiĢikliği etkilerinin her destinasyon için farklı olacağı, bazı bölgelerde avantaj 

sağlarken bazı bölgelerde dezavantaj yaratacağı öngörülmektedir. Sonuç olarak, iklim değiĢikliğinin 

kazanan ve kaybeden destinasyonlar ortaya çıkarması beklenmektedir (Pang vd., 2013). Dolayısıyla 

her iki durumda da açık hava aktivitelerinin ve turizm sektörünün yeni geliĢen dinamiklere adapte 

olmaları büyük önem taĢımaktadır (Nicholls, 2006; Scott, 2021). Ġklim değiĢikliğinin turizm sektörüne 

etkileri Bölüm 2.3‟te detaylıca aktarılmaktadır.  

 

Ġklim değiĢikliği turizm iliĢkisinin diğer yönü turizm faaliyetlerinin sera gazı salınımı ve çevre 

tahribatı yoluyla iklim değiĢikliğine katkıda bulunmasına odaklanmaktadır. Turizm sektörünün 

çevresel etkileri ve emisyon salınımına katkısı ulaĢım, enerji tüketimi, su kullanımı, arazi kullanımı, 

atık yönetimi alanlarında görülmektedir (Zolfani vd., 2015). Turizm küresel emisyonların %5‟inden 



56 

 

 

sorumludur ve bu oranın 2035 yılına kadar %130 artması beklenmektedir (UNWTO ve UNEP, 2008). 

2018 yılında yapılan çalıĢma turizmin küresel sera gazı salınımlarına katkısının %8‟e ulaĢtığını 

göstermektedir (Lenzen, 2018). Turizm sektöründe sera gazı salınım kaynaklarında ulaĢım, özellikle 

hava ulaĢımı baĢı çekmektedir (Peeters, 2007). Turizm sektörünün karbon ayak izi ve çevre etkileri 

Bölüm 2.4‟te detaylıca ele alınmaktadır.  

 

2.3. Dünya Literatüründe Ġklim DeğiĢikliğinin Turizme Etkileri Üzerine  

 

Ġklim değiĢikliğinin turizm üzerindeki etkileri kaçınılmaz olduğu gibi bazı etkiler bir süredir 

gözlemlenebilmektedir. Bu etkilerin her destinasyonda farklı sonuçlar doğuracağı, bazı 

destinasyonlarda olumlu bazılarında olumsuz durumlara sebep olacağı öngörülmektedir (Lise ve Tol, 

2002). Dolayısıyla iklim değiĢikliği sebebiyle turizm gelirleri ve harcamalarında bir değiĢim 

olmayacağı, hatta artacağı; ancak turizm akıĢının ve turizm deseninin küresel çapta değiĢeceği tahmin 

edilmektedir (Berrittella vd., 2006).  

 

Ġklim değiĢikliğinin doğrudan ve dolaylı etkileri turizm sektöründe farklı sonuçlar doğurmaktadır 

(Rosello Nadal, 2014). ġekil 2.3‟te IPCC (2021) tarafından hazırlanan iklimsel etki faktörleri (CID), 

alt faktörler ve literatür taramasından elde edilen bulgulara göre (UNWTO ve UNEP, 2008; Gössling 

vd., 2012; IPCC, 2014; Rosello Nadal, 2014; Jarratt ve Davies, 2020, vd.) turizm sektörüne etkileri bir 

araya getirilerek bu etkilerin hangi turizm türleri ile iliĢkili olduğu gösterilmektedir. ġekil 2.3‟ten yola 

çıkarak iklim değiĢikliğinin turizm üzerindeki etkileri iklimsel etki faktörlerine göre gruplanarak 

sıcaklık artışı, aşırı hava olayları, yağış rejiminde değişim, deniz seviyesinde yükselme, ekosistem 

döngülerinde değişim Ģeklinde incelenmektedir. 

 

Sıcaklık artışı en önemli iklimsel etki faktörü olarak öne çıkmaktadır. Sıcaklık artıĢının etkileri 

dikkate alındığında yüksek rakımların bazı avantajlar elde edebileceği, ılık ve dıĢ mekan aktivitelerine 

elveriĢli iklim koĢullarının artması ile ortaya çıkan bu durumun turizm merkezlerinin yüksek rakımlara 

kaymasına sebep olabileceği öngörülmektedir (Daneshvar, 2013; Bafaluy, 2014). Buna karĢılık sıcak 

bölgelerde ani ısı dalgalarının artması ve sıcaklığın konfor seviyesinin üstüne çıkması bu alanlarda bir 

kayıp meydana gelebileceğini göstermektedir. Bu bağlamda, Bigano vd. (2006b) yaptıkları çalıĢmada 

iç turizmin, iklim değiĢikliği öncesine göre daha soğuk ülkelerde iki katına çıkabileceği ve daha sıcak 

ülkelerde %20 oranında düĢebileceği; uluslararası turizmin bazı ülkelerde üç katına çıkarken 

bazılarında yarı yarıya düĢebileceği sonucuna varmaktadırlar. Sıcaklık artıĢına iliĢkin iyimser 

senaryoların sonuçları halihazırdaki popüler turizm destinasyonlarında turist sayısının artabileceğini 

ancak “aĢırı sıcak dalga” senaryolarının sonuçları turist sayısının azalacağını göstermektedir 

(Richardson, 2004). Sıcaklık artıĢı ile turizme elveriĢli periyodların da değiĢmesi beklenmektedir. 

Miszuk vd. (2016) tarafından Polonya-Almanya sınırı için 2100 projeksiyonu ile yapılan çalıĢma A1B 

ve RCP8.5 senaryosunda sıklığı artan sıcak dalgaları sebebiyle yazın turist sayısında ciddi bir düĢüĢ, 

ancak Kasım-Nisan arası bugünün soğuk periyodunda ise turizm aktivitelerine uygun koĢullarda artıĢ 

öngörmektedir. Bunların dıĢında, sıcaklıkların artması ile oluĢan okyanus ısınması ve asitlenme gibi 

etkenlerin deniz yüzey sıcaklıklarında, deniz biyoçeĢitliliğinde ve deniz seviyelerinde değiĢikliklere 

yol açması muhtemeldir (Pörtner vd., 2014; Howes vd., 2015) 
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Sekil 2.3:  Ġklim değiĢikliğinin turizm faaliyetlerine etkileri  (Yazarlar tarafından üretilmiĢtir). 
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Sıcaklık artışı, yağış rejimlerinde değişim ve ekosistem döngülerinin değişimi iklim değiĢikliğine 

karĢı hassas olan kış turizmini de olumsuz etkilemektedir. Daha sıcak ve kurak mevsimler gibi iklim 

kaynaklı faktörlerin, bugünün popüler kıĢ turizm merkezi olan Alpler‟in artık yaz turizm destinasyonu 

olmasına, kıĢ turizmi için daha az çekici hale gelmesine sebep olması beklenmektedir. KıĢ sezonunun 

kısalması, kayak sporu yapılabilir zaman diliminin daha geç baĢlayıp daha erken bitmesi anlamına 

gelmekte ve bu da endüstrinin canlılığını azaltmaktadır (McBoyle ve Wall 1992; Abbegg vd., 2007; 

Tranos ve Davoudi, 2014). Dawson ve Scott (2010), iklim değiĢikliğinin kayak endüstrisi üzerindeki 

bazı spesifik iklim etkilerini kayak sezonlarının kısalması, kar güvenilirliğinin azalması (ve dolayısıyla 

yapay kar yapma gereksiniminin artması), operasyonel maliyetlerin artması Ģeklinde 

özetlemektedirler. Kruse vd. (2011), iklimsel etki faktörlerinin kıĢ turizmi ile iliĢkisini kıĢ yağıĢları ve 

donlu gün sayısındaki değiĢiklikler nedeniyle kar güvenilirliğinin azalması, karla kaplı günlerin 

miktarının ve sayısının değiĢmesi, buzulların geri çekilmesi, su akıĢında ve peyzaj manzarasında bir 

değiĢiklik meydana gelmesi, permafrostun (donmuĢ toprak) çözülmesi ile bu bölgelerde altyapının 

güvensizliğinin artması, toprak kayması ve kaya düĢmesi riskinin artması Ģeklinde betimlemektedir.  

 

Fırtına, tayfun gibi aşırı ve ani hava olayları da turizmi olumsuz etkileyebilecek diğer iklimsel etki 

faktörleridir. Sel, ani ısı dalgaları, fırtına gibi aĢırı hava olayları insan yaĢamı ve doğal çevreyi ve 

bunlarla iliĢkili olarak turizm faaliyetlerini artan ortalama sıcaklıklardan daha fazla ve tehlikeli 

biçimde etkilemektedir (Greenough vd., 2001). Bu tür olayların, turist tercihlerini, turizm 

operatörlerinin stratejileri ve ulaĢım pazarı gibi turizm endüstrisinin ana bileĢenlerini ve dolayısıyla 

küresel ölçekte turizm arz ve talep dengesini etkilemesi beklenmektedir (Weatherdon vd., 2016). Ani 

hava olaylarında en önemli konular turistlerin güvenliğinin sağlanması, turizme konu olan kültürel ve 

doğal değerlerin korunması olarak sıralanabilir. Bu etki faktörü aynı zamanda turizm altyapısını da 

riske atmaktadır. Özellikle kıyı turizminin yağıĢ, rüzgar, dalgalar ve fırtına gibi Ģiddetli hava olayları 

karĢısında ulaĢım, enerji ve su altyapılarında problemler yaĢaması beklenmektedir. Bunun yanında, 

daha sık ve büyük hava olayları karĢısında sigorta primlerinin artacağı, turizm iĢletmelerini önemli 

ölçüde etkileneceği tahmin edilmektedir (IPCC, 2014). Sıcak hava dalgaları, kuraklık ve sel gibi aĢırı 

hava olayları kış turizmi altyapısını da risk altında bırakmakta, dolayısı ile kıĢ turizminin ekonomik 

canlılığını etkilemektedir (Kruse vd., 2011).  

 

Deniz seviyesinin yükselmesinden kaynaklanan temel etkilerin kıyı erozyonu, deniz taĢkınları, Ģiddetli 

rüzgarlar ve/veya nehirlerin taĢması yoluyla kıyı altyapısının bozulmasını içermesi muhtemeldir. Bir 

yandan kıyı yerleĢimlerinde nüfusun artması beklenirken kıyı taĢkınları hem geliĢmiĢ hem de 

geliĢmekte olan Ģehirler için giderek artan bir endiĢe kaynağıdır (Aerts vd., 2014). Küresel turizm 

ekonomisinde önemli bir yere sahip olan kıyı turizmi baĢlıca varlıkları olan plajların kaybı tehdidi ile 

karĢı karĢıyadır. Bu durumun özellikle subtropikal ve topikal bölgelerdeki yerel ekonomileri önemli 

ölçüde etkilemesi, kıyı koruma ve altyapı onarımlarıyla ilgili ek maliyetlere neden olması 

beklenmektedir (DiSegni ve Shechter, 2014). Deniz seviyesi yükselmesi sebebiyle risk altında olan bir 

diğer sistem tatlı su kaynaklarıdır. Yükselen su seviyeleri, kıyı nehir ağızlarının tuzlanması, deniz 

suyunun yeraltı su tablalarına sızması içilebilir tatlı su kaynaklarını yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıya 

bırakmaktadır. Deniz seviyesinin yükselmesinin sulak alanları bozabileceği üç ana yol su baskını, 

erozyon ve tuzlu su giriĢi olarak sıralanmaktadır. Kıyı alanlarının sular altında kalması, erozyon ve 

“kıyı sıkıĢması” (kıyı kenarının karaya doğru göçün önlenmesi) yoluyla kıyı habitatının ve plaj 

alanının kaybı, nehir taĢkın riskinin artması, kıyı altyapısının temellerinin stabilitesini olumsuz yönde 

etkileyebilecek yüksek su seviyelerinin oluĢması kıyıların karĢı karĢıya kaldığı tehditler arasında 

sayılmaktadır. Altyapı hasarı, kıyı turizmi için en büyük deniz seviyesi yükselme risklerinden biri olsa 

da plaj kaynaklarının kaybı, halihazırda baĢlamıĢ olan diğer büyük risk olarak görülmektedir (Wall, 

1998; Scott, Simpson vd., 2012). Yapılan araĢtırmalar kıyı turizminin deniz seviyesinin 50 cm ile 2 

metre arasında yükselmesi tehdidi ile karĢı karĢıya olduğunu göstermektedir (Jarratt ve Davies, 2020).  

 

Doğal çevre turistlerin destinasyon seçiminde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak ekosistem 

döngüleri ve doğal çevre iklim değiĢikliğine karĢı oldukça kırılgan bir yapıdadır (Saarinen ve Tervo, 

2006; Scott, 2006; Scott vd., 2007). Özellikle yüksek rakımlı destinasyonlarda, sulak alanlar, buzullar, 
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bitki örtüsü ve yaban hayatı gibi doğal çevre unsurlarının çoğu iklim değiĢikliğine oldukça duyarlıdır. 

Dolayısıyla bu unsurlarda meydana gelecek değiĢimlerin ziyaret sayısı üzerinde olumlu veya olumsuz 

etkilerinin olması beklenmektedir (Wang vd., 2017). Doğa turizmi de iklim değiĢikliği etkilerinden 

etkilenmesi beklenen en hassas turizm türlerinden biridir. Sıcaklıkların artması, kuraklık, biyo-

çeĢitliliğin azalması temel turizm varlıklarının yok olması, bölgenin cazibesinin azalması ile 

sonuçlanmaktadır (Dube ve Nhamo, 2020a). Tür çeĢitliliğindeki değiĢimin turizmi önemli ölçüde 

etkilemesi beklenmektedir. Bir yandan su sıcaklıklarının artıĢı balıkçılık faaliyetlerine izin verilen bazı 

türlerin artmasına sebep olurken diğer yandan bazı türlerin kutuplara doğru kaymasına ve ekosistem 

dengesinin bozulmasına yol açabilmekte, özellikle tropikal bölgelerde okyanusların asitlenmesine yol 

açan deniz anası gibi zararlı türlerin artmasına, bu sebeple turistlerde yaralanma oranlarının da 

yükselmesine sebep olabilmektedir. Bu durumun özellikle kıyı turizmini olumsuz etkileyebileceği 

tahmin edilmektdir (Weatherdon vd., 2016; Nelson vd., 2013; Burge vd., 2014; DiSegni ve Shechter, 

2014). Mercan kayalığı örtüsünün kalitesindeki ve miktarındaki değiĢikliklerin, geliĢmekte olan küçük 

ada devletleri ve ülkeler için sosyo-ekonomik ve çevresel kaygılara neden olması beklenmektedir 

(Wong vd., 2014). Yangınların sıklığının artması da iklim değiĢikliğinin farklı faktörlerinin bir araya 

gelerek oluĢturduğu doğal varlıkları, yaĢamı, canlıları ve turizm yatırımlarını tehdit eden bir risk 

unsurudur (Jones vd., 2020).  

 

ġekil 2.4 iklim değiĢikliğinin turizme etkilerinin küresel ölçekte mekansal dağılımını göstermektedir. 

Kuzey Amerika bölgesi sıcaklıkların artması ile daha sıcak yaz ve kıĢ mevsimlerine sahip olurken aĢırı 

hava olaylarında artıĢ, su kıtlığı, biyo-çeĢitliliğinin azalması, deniz seviyesi yükselmesi; Kuzey 

Avrupa bölgesi yaz ve kıĢ mevsimlerinde sıcaklığın artması, biyo-çeĢitliliğinin azalması, deniz 

seviyesi yükselmesi ve salgınların artması ile karĢı karĢıya kalmaktadır. Karayip, Akdeniz, Okyanus 

ada ülkeleri, Avustralya ve Yeni Zelanda iklim değiĢikliğinden en olumsuz etkilenecek “kritik 

noktalar” olarak gösterilmektedir. Bu bölgelerde beklenen etkiler daha sıcak yazlar, su kıtlığı, aĢırı 

hava olaylarında artıĢ, biyo-çeĢitlilikte azalıĢ, salgınlar, deniz seviyesi yükselmesi Ģeklinde 

sıralanabilmektedir. Akdeniz dıĢındaki kritik bölgelerde iklim değiĢikliği azaltım politikaları sebebiyle 

ulaĢım maliyetlerinin artacağı belirtilmektedir (UNWTO ve UNEP, 2008). 
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ġekil 2.4: Ġklim değiĢikliğinin turizme etkileri  (UNWTO ve UNEP, 2008) 

 

Literatürde iklim değiĢikliğinin turizme etkilerini farklı yaklaĢımlarla ve farklı yönleriyle ele alan 

çalıĢmalar da bulunmaktadır. Bu çalıĢmalara örnek olarak Gössling vd., (2012)‟e göre iklim 

değiĢikliğinin turizm talebi üzerindeki dört ana etkisi; (1) değişen iklim koşullarının ve hava 

durumunun doğrudan etkisi; (2) iklim kaynaklı çevresel değişikliklerin dolaylı etkisi; (3) azaltma 

politikası ve turist hareketliliği; (4) azalan ekonomik büyüme, tüketim kültürü ve sosyopolitik istikrarla 

ilgili toplumsal değişim Ģeklinde sıralanmaktadır. 

 

2.3.1. AraĢtırma Yöntemleri 

 

Ġklim değiĢikliğinin turizm üzerindeki etkilerini araĢtıran çalıĢmalar incelendiğince bu çalıĢmaların 

farklı ölçeklerden ve farklı perspektiflerden olaya yaklaĢtığı görülmektedir. Ġncelenen literatür 

kapsamında kullanılan yöntemleri 7 kategoride gruplamak mümkündür;  

 

1) Niceliksel yöntemler 

2) Fiziksel değiĢimi ölçen yöntemler – indeksler 

3) Etkilenebilirlik analizleri 

4) Ġstatistiksel yöntemler 
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5) Ekonometrik modeller 

6) Talep modelleri 

7) Mekansal analizler 

 

Niceliksel yöntemler (1) anketler yoluyla kurgulanmıĢ iklim değiĢikliği senaryoları karĢısında 

turistlerin ve turizm sektörünün nasıl tepki vereceğini tespit etmeyi amaçlamaktadır (Scott vd., 2007; 

Hamilton ve Tol, 2007; Mushawemhuka vd., 2018). Ġklim değiĢikliğinin etkilerinden ziyade bu 

etkilerin nasıl algılandığı ile ilgilenmektedir. Örneğin Avrupa'da, Braun vd. (1999), Almanya'nın 

Baltık ve Kuzey Denizi kıyılarına turistlerin seyahat etme olasılığı üzerindeki etkiyi incelemek için 

deniz seviyesi yükselmesi ve sahil kaybı ile sıcaklık ve yağıĢ değiĢikliklerinin birleĢik senaryolarını 

kullanmıĢtır. Scott vd. (2007) iklim değiĢikliğinin doğa turizmine etkisini ölçmek için turistlere çeĢitli 

iklim değiĢikliği senaryoları ile doğada oluĢabilecek hasarlardan oluĢan öngörüler sunmuĢ ve seyahat 

tercihlerinin nasıl değiĢebileceğini değerlendirmiĢlerdir.  

 

Fiziksel değişimi ölçen yöntemler (2) çoğunlukla turizm destinasyonlarının sunduğu fiziksel 

unsurların iklim değiĢikliği karĢısında yaĢadığı değiĢimi ve sonucunda turizm faaliyetlerine uygun 

olup olmadığını ölçmektedir. Bu yöntem genelde turizm aktivitelerinin gerçekleĢtirilebilmesi için belli 

iklim koĢullarını gerektiren iklime bağlı ve/ya iklime duyarlı kıĢ, kıyı, doğa, Ģehir gibi turizm türleri 

için kullanılmaktadır (Rosello Nadal, 2014). Bu gruptaki araĢtırma yöntemleri literatürde en çok 

kullanılan yöntemleri oluĢturmaktadır. Yöntemlerde kullanılan veriler ve göstergeler Bölüm 2.3.3‟te 

ele alınmaktadır.  

 

KıĢ turizmi için kullanılan yöntemler doğal kar örtüsünün derinliği ve karla kaplı günler üzerinden kar 

güvenilirliğini hesaplamaktadır. „100 gün kuralı‟ kayak turizminin finansal sürdürülebilirliğinin 

göstergesi olarak birçok çalıĢmada temel alınmıĢtır (König ve Abegg, 1997; Elsasser ve Bürki, 2002; 

Tranos ve Davoudi, 2014; Steiger vd, 2019). Bazı çalıĢmalar hidrolojik göstergeleri kullanarak kayak 

sezonundaki değiĢimleri öngörmeye odaklanırken bazı çalıĢmalar sıcaklık ve yağıĢ verilerini 

kullanarak veya kar yağıĢlı gün sayısı verilerine dayanarak sezon uzunluğunu tespit etmeyi 

hedeflemektedir (Zimmerman vd., 2006; Heo ve Lee, 2008; Moen ve Fredman, 2007). İrtifa eşikleri 

yaklaĢımı ise güvenilir kar seviyesinin hangi rakımdan itibaren baĢladığını tespit etmek için 

kullanılmaktadır (Abegg vd., 2007; Steiger ve Mayer, 2008).  

 

KıĢ turizmine iklim değiĢikliğinin etkilerini sadece doğal kar yağıĢı ve kar derinliği üzerinden 

değerlendiren ve yapay kar yapım teknolojisini dikkate almayan çalıĢmaların bu eksiğini kapatmak 

için Scott vd. (2003) tarafından SkiSim modeli oluĢturulmuĢ sonrasında Steiger (2010) tarafından tüm 

turizm sezonunu kapsayacak Ģekilde SkiSim 2.0 modeline güncellenmiĢtir. Bu model doğal kar 

yağıĢına kar yapım teknolojisini de dahil ederek kar güvenliğini hesaplamaktadır. Sonrasında SkiSim 

2.0 modeli sektörden gelen geri beslemeler ile geliĢtirilmiĢ, kar yapım kuralları ve sistem kapasiteleri 

güncellenerek ve “terrain days” diye adlandırılan kayak yapımına uygun gün sayısı göstergesi 

eklenerek bir üst seviyeye taĢınmıĢtır (Scott vd., 2019b).  

 

Ġklim değiĢikliğinin turizme olan etkileri bazı çalıĢmalarda biyofiziksel göstergelere dayalı olarak 

küresel veya yerel ölçekte değerlendirilmektedir. Bu amaçla çeĢitli iklim indeksleri üretilmiĢtir 

(Amelung vd., 2007). Ġklim indeksleri, insan konfor tercihlerini tespit edebilmek için matematiksel bir 

formülle birleĢtirilen iklim değiĢkenleri setini ifade etmektedir. Bu indeksler kullanılarak mevcut iklim 

koĢullarının sunduğu biyofiziksel konfor ile gelecek senaryolarında ortaya çıkan iklim koĢullarının 

sunduğu konfor karĢılaĢtırılarak iklimsel koĢulların turizm aktivitelerine uygunluğundaki değiĢim 

değerlendirilmektedir (Rosello Nadal, 2014).  

 

Ġklim koĢullarının biyofiziksel göstergelere bağlı olarak turizm aktivitelerine uygunluğunu 

değerlendiren ilk indeks Mieczkowski (1985) tarafından üretilen “Tourism Climate Index/Turizm iklim 

İndeksi” (TCI)‟dir. Bu indeks kullanılarak sıcaklık, nem, yağıĢ, güneĢlenme süresi, rüzgar 

değiĢkenlerinin kombinasyonu ile turizm faaliyetlerine uygunluk nicel bir ifade ile tespit 
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edilebilmektedir. Daha sonra bu yöntem iklim değiĢikliği projeksiyonları kullanarak gelecekte 

oluĢabilecek muhtemel konfor değiĢimlerini hesaplamak için kullanılmıĢtır (Amelung ve Viner, 2006). 

Turizm literatüründe en çok kullanılan yöntemlerden biri TCI olmuĢtur (Scott ve McBoyle 2001, Scott 

vd. 2004, Amelung ve Viner 2006, Amelung vd. 2007, Hein 2007, Nicholls ve Amelung 2008, 

Moreno ve Amelung 2009, Farajzadeh ve Matzarakis 2009, Hein vd. 2009, Roshan vd. 2009; Aygün, 

2021). 

 

De Freitas vd. (2004) kıyı 3s (güneĢ, deniz, kum) turizmini iklimin termal, estetik ve fiziksel 

özelliklerini gözlemlenebilir gerçek verilere dayanarak değerlendiren “Climate Index for 

Tourism/Turizm için İklim İndeksi” (CIT)‟ni geliĢtirmiĢtir. Sonrasında bu indeks Yu vd. (2009) 

tarafından saatlik iklim verileri ile modifiye edilerek “Modified Climate Index for Tourism/Modifiye 

Turizm için İklim İndeksi” (MCIT)‟ geliĢtirilmiĢtir. Bu yöntem iklim değiĢikliğinin belirli bir yerdeki 

belirli turizm faaliyeti üzerindeki etkisi hakkında derinlemesine inceleme ve değerlendirme imkânı 

sağlamaktadır. 

 

Bu kapsamda geliĢtirilen bir diğer indeks “Holiday Climate Index/Tatil İklim İndeksi” (HCI)‟dır 

(Tang, 2013). Bu indeks TCI‟nın eleĢtirilerine odaklanarak bu eksiklikleri tamamlamayı ve daha 

nesnel bir değerlendirme sunmayı hedefleyerek geliĢtirilmiĢtir. Sonrasında farklı turizm türlerinin 

konfor seviyelerini ölçmek amacıyla HCI: Urban Ģehir turizmi için geliĢtirilmiĢtir (Scott vd., 2016). 

HCI: Urban yönteminin TCI yöntemine kıyasla turist ziyaretleriyle daha tutarlı bir tablo oluĢturduğu 

gözlemlenmiĢtir.  

 

“Physiologically Equivalent Temperature Index/Fizyolojik Eşdeğer Sıcaklık Endeksi” (PET) iklim ve 

turizm iliĢkisi bağlamında çeĢitli çalıĢmalarda kullanılmıĢtır (Matzarakis, 2007; Lin ve Matzarakis, 

2011). Bu indeks aylık, günlük, saatlik meteorolojik veriler kullanılarak insanların fizyolojik stres 

seviyelerine göre iklim koĢullarını kategorize etmektedir. PET uygulamasını TCI ile entegre ederek 

turizm için uygun iklim koĢullarını hesaplayan çalıĢmalar da bulunmaktadır (Kovacs ve Unger, 2014).  

 

Etkilenebilirlik modelleri (3) sadece iklimsel verilerin ötesine geçip sosyo-ekonomik göstergeleri de 

kullanarak iklim değiĢikliğinin sektöre olan kümülatif etkisini tespit etmeyi hedeflemektedir. Scott vd. 

(2019a) turizm için iklim kaynakları, aĢırı hava koĢullarının sosyo-ekonomik etkileri, siyasi istikrar, 

turizm rekabetçiliği, ülke imajı ve marka bilinci oluĢturma, yönetiĢim gibi karmaĢık olguları temsil 

eden çok sayıda değiĢkenin bir bileĢimi olan “Climate Change Vulnerability Index for Tourism/Turizm 

için İklim Değişikliği Etkilenebilirlik İndeksi” (CVIT)‟i geliĢtirmiĢlerdir. Bir baĢka etkilenebilirlik 

analizi kış turizmi için geliĢtirilmiĢtir (Tranos ve Davoudi, 2014). Bu analizde iklim değiĢikliğinin 

etkilerini ölçerken maruz kalınan etkilerin ötesine geçilerek mekânsal ve sosyo-ekonomik 

etkileneblirlik de dahil edilmiĢtir. Perch-Nielsen (2010) kıyı turizminin etkilenebilirliğini ölçmek için 

bir indeks geliĢtirmiĢtir. Bu indeks maruz kalınan iklim risklerini, kıyı turizm alanlarının hassasiyetini 

ve adapte olma kapasitesini değerlendirerek etkilenebilirlik düzeyini belirlemektedir. Bu modellerde 

kullanılan veriler ve göstergeler Bölüm 2.3.3‟te ele alınmaktadır. 

 

İstatistiksel yöntemler (4) iklim değiĢkenleri ile turizm talebi arasında regresyon ve korelasyon 

tekniklerini kullanarak istatistiksel anlamlı bir iliĢki aramaktadır (Hamilton ve Tol, 2007). Day vd. 

(2013) doğrusal regresyon kullanarak sıcak, soğuk hava, yağıĢ ve turizm ekonomisi arasında bir iliĢki 

olup olmadığını incelemiĢ, iklim değiĢkenleri ile turizm sektöründe kazanç, iĢletme sayısı ve istihdam 

arasında anlamlı bir iliĢki olduğunu tespit etmiĢtir. Köberl vd., (2016) ise çalıĢmasında iklim 

değiĢikliğinin turizm talebine doğrudan muhtemel etkisini regresyon yöntemi ile ölçmeyi 

hedeflemiĢtir. Ġklim indeksleri ve gecelik konaklama arasındaki doğrusal regresyonu tanımladıktan 

sonra bölgesel iklim projeksiyonlarını kullanarak gelecek öngörüleri hazırlamıĢtır. Ancak bu 

yöntemde mevcut istatistiksel iliĢkilere göre gelecek öngörüleri yapılırken iklim ve turizm geceleme 

sayıları dıĢında kalan tüm faktörler sabit kabul edilmiĢtir. Hein vd. (2009) da benzer bir yöntem 

kullanarak mevcut geceleme sayıları ile mevcut TCI puanları üzerinden log-lineer istatistik modelini 

kalibre etmiĢ, gelecek TCI puanlarını kullanarak temel yıl ile projeksiyon yılı arasında oluĢacak talep 
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farkını kayıp-kazanç ekseninde ortaya koymuĢtur. Bu yöntemler iklim ile turizm talebi arasında sabit 

ve katı bir iliĢki tanımlamakta, diğer faktörleri sabit kabul ederek konu dıĢı bırakmaktadır. Bu 

yöntemlerde kullanılan veriler ve göstergeler Bölüm 2.3.3‟te ele alınmaktadır. 

 

Ekonometrik modeller (5) iklim değiĢikliği ve turizm iliĢkisini “Zaman Serisi Analizi” veya 

“Hesaplanabilir Genel Denge” (CGE) modellerine adapte eden çalıĢmalardır. Zaman serisi analizleri 

genelde ortalama iklim koĢulları yerine kısa periyodlarda gerçekleĢen hava olayları ve turizm talebi 

arasındaki iliĢkiyi ortaya çıkararak gelecek tahminlerinde bulunmaktadır. Bunu yaparken 

mevsimselliği de göz önüne alarak gerçek iliĢkiyi tanımlamaya çalıĢmaktadır (Rosello Nadal, 2014). 

Ġklim değiĢikliğinin ekonomik etkilerini ölçmek üzere CGE modelleri kullanılmaktadır. Berrittella vd., 

(2006) çalıĢmasında iklim Ģokları, değiĢen harcama tercihleri ve turist harcamalarına bağlı değiĢen 

gelir arasındaki iliĢkiyi CGE model ile ortaya koyarak iklim etkisinin sonuçlarını tahmin etmeye 

çalıĢmıĢtır. “Yerçekimi Modeli” kullanılan baĢka bir ekonometrik modeldir (Rossello ve Santana-

Gallego, 2014; Priego vd., 2015). Bu modeller ekonomik faktörleri ön plana alan ve iklim 

değiĢikliğinin sektöre etkisini ekonomik göstergelerdeki değiĢim üzerinden açıklamaya çalıĢan 

modellerdir.  

 

Turizm talep modelleri (6) toplu verileri, simülasyonları ve iklim senaryolarını kullanarak turistlerin 

taleplerinin neye göre belirlendiğini ve nasıl değiĢtiğini anlamayı hedeflemektedirler. Madison (2001) 

tarafından yapılan çalıĢma turistlerin destinasyon tercih kriterlerine iklim faktörünü de ekleyerek 

optimal sıcaklıkları modelleyen öncü araĢtırmalardan olmuĢtur. Ġklim değiĢikliğinin turizme etkilerini 

küresel simülasyon modelleri ile ortaya koyan çalıĢmalar da bulunmaktadır (Hamilton vd., 2005a,b; 

Bigano vd., 2006b). Hamilton (2005a,b) tarafından geliĢtirilen “Hamburg Tourism Model” (HTM) 207 

ülke için çift yönlü turizm talebini tercih edilen destinasyonun demografik, çevresel ve iklim 

özelliklerini dikkate alarak incelemiĢ, gelecek iklim değiĢikliği, ekonomik büyüme ve nüfus artıĢı 

senaryolarına göre turizm talebinin simülasyonlarını oluĢturmuĢtur. Bu modelin sadece sıcaklık 

verisini iklim değiĢikliği göstergesi olarak ele alması eleĢtirilmektedir. Bunun üzerine Bigano vd. 

(2006b) HTM modeline turist harcamaları dahil edilerek geniĢletilmiĢ versiyonunu kullanarak turizm 

talebinin iklim değiĢikliği karĢısında ekonomik boyutunu da içeren simülasyonunu oluĢturmuĢtur. Bu 

simülasyonu hem domestik hem uluslararası turizm için uygulamıĢtır. Hamilton ve Tol (2007) modeli 

Almanya, Ġngiltere ve Ġrlanda‟da domestik ve uluslararası turizm talebinin değiĢimini belirlemek için 

kullanmıĢlardır.  

 

Mekansal analizler (7) iklim değiĢikliğinin mekânsal etkilerini genelde Coğrafi Bilgi Sistemlerinden 

(CBS) faydalanarak belirlemeye çalıĢan araĢtırmalar tarafından kullanılmaktadır. Pathak vd. (2021) 

çalıĢmasında CBS aracılığıyla risk altındaki turizm iĢletmelerinin jeo-mekansal analizini yaparak iklim 

değiĢikliğinin ada destinasyonları üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini değerlendirmiĢtir. Scott, 

Simpson vd. (2012) deniz seviyesi yükselme senaryolarını kullanarak Karayip kıyı turizminin 

etkilenebilirliğini CBS araçları ile ölçmeye çalıĢmıĢtır. Bu çalıĢmada deniz seviyesinin yükselmesi (1 

metre) ve kıyı erozyon etkileri (50-100 metre) de dahil edilerek iklim değiĢikliğinin kıyı alanlarındaki 

mekânsal etkileri ortaya konmuĢtur. Bu analizlerde kullanılan veriler ve göstergeler Bölüm 2.3.3‟te ele 

alınmaktadır. 

 

2.3.2. Bulgular ve Öngörüler 

 

Uluslararası literatür taramasında bazı çalıĢmaların turizm türüne odaklandığı, bazı çalıĢmaların ise 

genel iklim değiĢikliği etkilerini turizm türünden bağımsız değerlendirmeye aldığı ortaya çıkmıĢtır. 

Bunun yanında iklim değiĢikliği risklerine odaklanarak bunları ayrı ayrı değerlendiren çalıĢmalar, 

farklı riskleri bir arada ele alan çalıĢmalar veya turizm merkezlerinin sosyo-ekonomik, demografik 

niteliklerini gözeterek etkilenebilirliklerini ölçen çalıĢmalar mevcuttur. Ayrıca incelenen çalıĢmalar 

baĢta Avrupa, Amerika ve Ada Ülkeleri olmak üzere tüm dünyadan farklı saha çalıĢmaları 

içermektedir. Bu bölümde öncelikle iklim değiĢikliğinin turizm türünden bağımsız olarak oluĢturduğu 

riskleri değerlendiren çalıĢmaların, sonrasında turizm türlerine (kıyı, kıĢ ve kayak, Ģehir ve doğa 



64 

 

 

turizmi) odaklanan çalıĢmaların ve son olarak da turizm sektörünün etkilenebilirliğini ele alan 

çalıĢmaların bulguları incelenmektedir.  

 

Ġklim değiĢikliği etkilerini inceleyen çalıĢmaların büyük bir çoğunluğu genel turizme odaklanarak 

iklim indeksleri üzerinden coğrafi karĢılaĢtırmalar ile öngörü üretmiĢlerdir. Bu alanda öncü 

araĢtırmalardan birini yapan Scott vd. (2004) Kuzey Amerika‟da (ABD ve Kanada) konumlanan 143 

kenti TCI yöntemi kullanarak değerlendirmiĢ, iklim değiĢikliğinin sonucunda „kazananlar‟ ve 

„kaybedenler‟ olacağı sonucuna varmıĢtır. Kuzey ABD ve Kanada Ģehirlerinin ılımanlaĢan iklim 

sayesinde mevcutta Temmuz-Eylül ayları arasında yoğunlaĢan turizm sezonunu daha uzun bir 

periyoda yayabileceği, bu sayede iç ve dıĢ turizm pazarını geliĢtirebileceği ortaya çıkmıĢtır. Daha kısa 

ve ılıman kıĢlar sebebiyle de Kanada‟nın itici faktörünün azalması, artan konfor seviyesi sayesinde 

Kanadalıların sıcak yerlere turist olarak ziyaret motivasyonunun azalabileceği, domestik turizme 

yönlenebilecekleri öngörülmüĢtür. Kanada iklimindeki bu potansiyelin turizm ekonomisini olumlu 

etkilemesi ve uluslararası turizm pazarında rekabetçiliğini arttırması beklenmektedir. Ancak çalıĢma 

Kanada ve Kuzey ABD‟de artan sıcaklıklar sebebiyle kıĢ seyahatlerine talebin de düĢmesi olasılığına 

dikkat çekmektedir. ÇalıĢma sonuçlarına göre Güney ABD‟nin büyük Ģehirlerinde konfor seviyesinin 

düĢmesi ve ısı stresinin artması beklenmektedir. Tüm bunların yanında çalıĢma diğer iklim değiĢikliği 

etkilerinin de değerlendirilmesi ve çevresel kaynaklarla ilgili durumun ortaya konması gerekliliğini 

vurgulamaktadır (Scott ve Mcboyle 2001). Yine Amerika kıtasından kuzey ve güney enlemlerin 

kıyaslanmasına dayalı çalıĢmada Yu vd. (2009) Alaska ve Florida bölgesinde MCIT yöntemini 

kullanarak iklim değiĢikliğinin turizm kaynakları üzerindeki etkilerinin bölgeden bölgeye ve 

mevsimden mevsime farklılık gösterdiği sonucuna varmıĢlardır. ÇalıĢmada sıcaklıkların artması 

Alaska gibi yüksek enlemlerdeki bölgelerin turizm kaynaklarını olumlu etkilediği, Florida gibi güney 

enlemlerde konumlanan bölgeleri olumsuz etkilediği ortaya çıkmıĢtır. Alaska‟da Nisan ve Ağustos 

arasında kalan yaz ve bahar aylarında daha iyi iklim koĢulları görülürken Florida‟da yaz aylarında 

sıcaklıkların çok yükselmesi sebebiyle kötüleĢen iklim koĢullarına karĢılık kıĢ aylarında daha ılık ve 

turizm aktivitelerine uygun koĢullar görüleceği sonucuna varılmıĢtır. Ayrıca yazarlar bu etkilerin 

turizm faaliyetinin çeĢidine göre de farklılaĢacağına vurgu yapmakta, Alaska‟da artan sıcaklıkların 

açık hava rekreasyonel turizm için olumlu gibi gözükse de kıĢ ve kayak turizmi için olumsuz etkiler 

doğurabileceğine dikkat çekmektedir.  

 

Benzer çalıĢmalar Avrupa kıtası için de yapılmıĢtır. Nichols ve Amelung (2008) Kuzeybatı Avrupa 

için TCI kullanarak yaptığı çalıĢmada önümüzdeki yüzyıl boyunca bu bölgenin iklim koĢullarının 

iyileĢeceği, bu iyileĢmenin yaz mevsiminin ötesinde bahar mevsimlerine de yayılacağı sonucuna 

ulaĢmıĢlardır. Bulgular iklim değiĢikliği ile Kuzeybatı Avrupa‟nın Akdeniz‟e göre rekabet avantajını 

önemli ölçüde arttıracağını göstermektedir. Avrupa coğrafyasının güneyine odaklanan çalıĢmalarında 

Köberl vd. (2016) Sardinya (Ġtalya) ve Cap Bon'da (Tunus) için iklim değiĢikliğinin doğrudan 

etkilerini istatistiksel yöntemlerle tespit etmiĢtir. Ġklim koĢullarının bahar aylarında iyileĢtiği, en 

popüler oldukları yaz aylarında ise kötüleĢtiği sonucuna varmıĢtır. Buna dayanarak yaz aylarında 

turizm kazançlarında azalma, bahar aylarında ise artıĢ görülebileceğini ancak yıllık toplam gelire 

bakıldığında bu etkilerin olumlu olmasının beklendiğini vurgulamaktadır. Bir diğer çalıĢma Kovacs ve 

Unger (2014) tarafından TCI yönteminin modifiye edilmesiyle Orta Avrupa Ģehirlerine uygulamıĢtır. 

Aynı Ģekilde bu coğrafyanın da yaz aylarında konfor seviyesinin düĢmesi ve ısı stresi ile karĢı karĢıya 

kalınması; bahar aylarında seyahate daha uygun iklim koĢullarına kavuĢması beklenmektedir.  

 

Avrupa kıtası için daha geniĢ kapsamlı bir karĢılaĢtırmalı analiz Tang (2013) tarafından yapılmıĢtır. 

Açık hava turizmini değerlendiren Tang (2013) benzer sonuçlara HCI ve TCI yöntemlerini kullanarak 

ulaĢmıĢtır. Yapılan çalıĢmada Kuzey, Batı ve Doğu Avrupa Ģehirlerinin (Londra, Paris, Dublin, 

Amsterdam, Viyana, Berlin, Stockholm, VarĢova, Münih) iklim koĢullarının en çok ilkbahar, yaz ve 

sonbahar aylarında iyileĢmesi beklenmektedir. Buna karĢılık Güney Avrupa‟daki Ģehirlerde (Ġstanbul, 

Roma, Barselona, Atina, Venedik) yaz sezonunda konfor seviyelerinde önemli bir düĢüĢ gözlenirken 

bahar sezonlarında artıĢ görülmektedir. Bu da yaz aylarından ziyaret için en uygun iklim koĢullarını 

sunan bahar aylarına (omuz mevsimler) sezon kayması olasılığını ortaya çıkarmaktadır.  
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Farklı metodolojiler kullanılarak ulaĢılan sonuçların çoğu iklim değiĢikliğinin sıcak destinasyonlar için 

daha olumsuz etkilerinin olduğu yönündedir. Bu durum yaz ayları dıĢındaki periyotta turistleri çekmek 

için bir avantaja dönüĢebilir (Rosello Nadal, 2014). Diğer taraftan yaz mevsiminin „çok sıcak‟ geçmesi 

sonucuna varan çalıĢmaların kıyı mikro iklimlerini ve kentsel ısı adası etkisini dikkate almamıĢ olması 

eleĢtirilmektedir (Scott vd 2012). Bazı çalıĢmaların aksine Rutty ve Scott (2010)‟un Akdeniz 

bölgesinde turistlerle yaptıkları anketlerde öngörülen sıcaklıkların turistler için kabul edilebilir 

arlıklarda olduğu ortaya çıkmıĢtır. Turistler Ģehirlerdeki sıcak dalgalarından kaçarak deniz kenarlarını 

tercih etmekte olduğundan bu bölgelerdeki sıcaklıkların caydırıcı bir unsur olmayabileceği dikkate 

alınmalıdır (Scott vd 2012). 

 

Turizm türlerine odaklanarak iklim değiĢikliği etkilerinin ve risklerinin değerlendirildiği çalıĢmalar da 

bulunmaktadır. Kıyı turizminin karĢı karĢıya kaldığı riskler ile ilgili yapılan çalıĢmalarda bu riskler 

ayrı ayrı ele alındığı gibi bir arada da değerlendirilmiĢtir. Deniz seviyesinin yükselmesi kıyıları ve kıyı 

turizmini tehdit eden en büyük iklim değiĢikliği etkilerinden biridir. ABD kıyılarında yapılan 

çalıĢmada Stanton ve Ackerman (2007), 0,68 m'lik bir deniz seviyesi yükselmesi ile Florida'daki 

mevcut plajların yarısının, 74 havaalanının, 1362 otel-motelin ve 19.000'den fazla tarihi yapının zarar 

göreceğini tahmin etmektedir. TaĢınmazların gördüğü zarar ile azalan turizm talebinin ekonomik 

etkisinin 2050 yılına kadar on milyarlarca dolara ulaĢması beklenmektedir. BaĢka bir çalıĢma deniz 

seviyesi yükselmesinin Kaliforniya‟da kıyı turizm bölgesindeki taĢınmazların üzerindeki etkisinin 1,4 

milyon doların üzerinde olabileceğini ortaya çıkmıĢtır (King, McGregor ve Whittett, 2011). ABD‟nin 

güney ve batı kıyıları ciddi deniz seviyesi yükselmesi tehdidi altındadır. 0,3-0,95 m deniz seviyesi 

yükselmesi ile mücadele 6,5 ile 20,4 milyar dolar arasında maliyete sebep olmaktadır. Buna karĢılık 

Kuzey Karolina‟da 0,5 metre deniz seviyesi yükselmesinin 1,2 milyar dolar değerindeki taĢınmazı 

riske atması beklenmektedir (Scott vd., 2012).  

 

Deniz seviyesi yükselmesi ABD dıĢında küçük ada ülkeleri için de yıkıcı bir faktördür. Karayip kıyı 

turizminin iklim değiĢikliğinden etkilenebilirliğini ölçen çalıĢmada Scott, Simpson vd. (2012) 1 

metrelik deniz seviyesi yükselmesi sonucunda 906 kıyı beldesinin 266‟sının (%29) kısmen veya 

tamamen su altında kalacağını belirtmektedir. ÇalıĢmanın bulgularına göre bu bölgelerdeki çok sayıda 

turizm iĢletmesi 1 metrelik deniz seviyesi yükselmesi ile oluĢacak kıyı erozyonuna karĢı savunmasız 

durumdadır. Bruun kuralına göre kıyıda bulunan turizm tesislerinin ilk 50 metre içerisinde olan 

%49‟unun ve 100 metre içerisinde bulunan %60‟ının kıyı erozyonundan zarar görme riskiyle karĢı 

karĢıya olduğu ortaya konmuĢtur.  

 

Önemli bir kıyı turizm destinasyonu olan Tayland için yapılan çalıĢmada deniz seviyesindeki 

yükselme sebebiyle toplam kumul plajların %72‟sinin zarar görebileceği tespit edilmiĢtir. Ayrıca 

Bangkok gibi kıyı kentlerinde yapılaĢma ve nüfus artıĢının kıyı erozyonu riskini arttırdığı, olası iklim 

değiĢikliği etkilerini güçlendirdiği sonucuna ulaĢılmıĢtır (Kiguchi vd, 2021).  

 

Farklı riskleri bir arada inceleyen Pathak vd. (2021) Bahamalar için yapılan çalıĢmada 1 metre deniz 

seviyesi yükselmesi ve düĢük-orta-yüksek seviyelerde fırtına senaryolarını değerlendirilmiĢtir. Bu üç 

senaryonun kıyılardaki turizm altyapısına etkilerinin sırasıyla 34%, 69%, ve 83%‟ünün sular altında 

kalması Ģeklinde gerçekleĢeceği öngörülmüĢtür. Bu sonuçların ada ekonomileri için hem kazanç hem 

istihdam bakımından yıkıcı etkiler oluĢturacağı vurgulanmıĢtır.  

 

Kıyı turizminin iklim değiĢikliğine karĢı etkilenebilirliğine farklı bir açıdan yaklaĢan bazı çalıĢmalarda 

turistlerin iklim değiĢikliğine karĢı alınacak mücadeleler için finansal destekte bulunmaya istekli olup 

olmadıkları araĢtırılmıĢtır. Bazı kıyı destinasyonlarında istekli olan turistler olmasına karĢın Ġspanya 

gibi önemli kıyı turizm destinasyonlarındaki turistlerin ekstra ücret veya vergi ödemeye istekli 

olmayabileceği ortaya çıkmıĢtır. Bu durum kıyı yönetimi için gerekli finansmanı bulmayı 

zorlaĢtırırken iklim kaynaklı afetlerin meydana gelmesi durumunda turistlerin alternatif turizm 

destinasyonlarına yönelebileceğini göstermektedir (Seekamp vd. 2019).  
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Kış ve kayak turizmi ile ilgili yapılan çalıĢmalar bu turizm türünün ciddi bir tehdit ile karĢı karĢıya 

olduğunu ortaya koymaktadır. KıĢ turizminin sürdürülebilirliği büyük oranda kıĢ turizm 

merkezlerindeki kar örtüsünün güvenilirliğine bağlı olduğu için kar kütlesinde meydana gelecek 

fiziksel değiĢikliklere dayalı değerlendirmeler doğru sonuçlar vermektedir. Alp dağları gibi 

ekonominin büyük bir kısmı turizme dayalı olan ve yüksek turizm altyapısı ve yatırımları olan kıĢ 

turizm merkezleri azalan karla kaplı gün sayısı da hesaba katıldığında en hassas bölgelerden biri 

olarak ifade edilebilir (Tranos ve Davoudi, 2014). Ġklim değiĢikliği ile birlikte güvenilir kar örtüsünün 

gelecek yıllarda daha yüksek irtifalara yükselmesi beklenmektedir (Elsasser ve Bürki, 2002). Avrupa 

odaklı yapılan çalıĢmalar incelendiğinde küresel ortalama hava sıcaklığındaki 1
0
C'lik bir artıĢın, kar 

hattını yaklaĢık 150 m yukarı hareket ettireceği sonucuna varılmaktadır. Bu durum Avusturya, 

Almanya, Ġtalya, Fransa ve Ġsviçre'deki Alp kayak merkezlerinin %10'unun kar güvenliğini 

sağlamayacağı anlamına gelmektedir. Sıcaklık 2
0
C'ye yükselirse, kar açısından güvenilir olmayan tatil 

merkezlerinin payının yaklaĢık %33'e yükselmesi beklenmektedir (Agrawala, 2007). Avusturya 

Alplerindeki en hassas yükseltilerde ortalama sıcaklıklarda 1
0
C'lik bir artıĢın kayak günlerini kıĢın dört 

hafta, ilkbaharda altı hafta azaltacağı öne sürülmektedir (Hantel vd., 2000). Benzer Ģekilde Beniston 

vd. (2003), yağıĢ miktarını sabit kabul ederek 2
0
C'lik bir sıcaklık artıĢının, Ġsviçre Alplerindeki 

mevsimsel kar örtüsünün kalıcılığını yılda 50 gün kısaltacağını tahmin etmektedir. Bu değiĢiklikler 

turistlerin tercihlerini de doğrudan etkilemektedir. Avusturya kayak alanları için irtifa eĢikleri 

yaklaĢımı ile yapılan çalıĢmada ortalama sıcaklıkların 2
0
C artacağı senaryoda güvenilir kar çizgisinin 

1500-1600 metre‟ ye çekileceği, bu rakım altındaki kayak merkezlerinin kar güvenliği problemi 

yaĢayacağı belirtilmiĢtir (Steiger ve Mayer, 2008). Avusturya, Avustralya, Fransa, Almanya ve 

Ġsviçre'de gerçekleĢtirilen turist anketleri, gelecekte olumsuz kar koĢullarının daha sık meydana 

gelmesi durumunda turistlerin daha az kayak turizmini tercih etme potansiyelinin yüksek olduğunu 

ortaya koymuĢtur (König, 1998; Luthe, 2009). Ancak bu kurgusal öngörülerin gerçekte davranıĢlara 

nasıl yansıyacağı belirsizdir (Steiger, 2012).  

 

Bazı çalıĢmalar yağıĢ rejimindeki değiĢime dayanarak kıĢ turizminin iklim değiĢikliğinden nasıl 

etkileneceğini belirlemeye çalıĢmaktadır. Moen ve Freidman (2007) tarafından Ġsveç Salen kıĢ turizm 

bölgesinde yapılan çalıĢmada RH-B2 modeli (Max-Planck Institute, Almanya) yüksek emisyon 

senaryosu ve RE-A2 modeli (Hadley Centre, BirleĢik Kırallık) düĢük emisyon senaryosu kullanılarak 

2070-2100 dönemi için sezon uzunluğu kayıpları değerlendirilmiĢtir. Her iki senaryoda da kar yağıĢlı 

gün sayısının azaldığı, bu azalmanın RH-B2 senaryosunda %44, RE-A2 senaryosunda %66 olduğu 

görülmüĢtür. ÇalıĢmanın sonuçları kar yağıĢlı günlerin azalacağını ancak kar yağıĢı olan günlerde 

yağan kar miktarının daha fazla olacağını ortaya koymaktadır.  

 

KıĢ ve kayak turizmin iklim değiĢikliğinden etkilenebilirliğini sadece doğal kar örtüsü ve yağıĢ miktarı 

ile ölçmeyi hedefleyen çalıĢmalar 2050 yılına kadar Kanada ve ABD‟de bazı kayak alanlarının tüm 

kayak sezonunu kaybedeceği sonuçlarına ulaĢmıĢlardır (Steiger vd, 2019). Bu durum iklim 

değiĢikliğinin kıĢ turizmi üzerinde oluĢturduğu riskleri çok büyük bir kriz olarak gösterdiğinden 

bankaların ve yatırımcıların kredi kararlarını olumsuz etkilemeye baĢlamıĢtır. Ancak kar yapım 

teknolojisini değerlendirmeye alınan çalıĢmalar incelendiğinde aslında riskin ilk çalıĢmalarda 

yansıtıldığı kadar büyük olmadığı anlaĢılmaktadır (Scott vd., 2012). 

 

Kar yapım teknolojisini araĢtırmalarına dahil eden çalıĢmalar 2000‟li yılların baĢında ortaya çıkmıĢtır 

(Scott vd., 2003). Kanada‟da yapılan bu çalıĢma iklim değiĢikliğinin kayak sezonuna etkisinin kar 

yapım teknolojisi ile azaltılabildiğini ancak gelecekte artacak sıcaklıklarla birlikte kar yapım 

ihtiyacının daha da artacağını göstermektedir. Scott vd. (2019b) Ontario (Kanada)‟da yaptıkları 

çalıĢmada kar yapım teknolojisi de dahil edildiğinde Paris anlaĢmasında iklim değiĢikliğinin belirlenen 

2
0
C ısınma ile sınırlanabilmesi (düĢük emisyon senaryosu; RCP 4.5) durumunda yüzyılın sonlarında 

kayak turizmindeki sistem kayıplarının %10 veya daha altı ile sınırlı olacağını ortaya koymuĢtur. 

Ancak mevcut düzenin devam ettiği ve ısınmanın sınırlanmadığı durumda (yüksek emisyon 

senaryosu; RCP 8.5) sistem kayıplarının %28 ile %73 arasında çok daha yüksek bir oranda olacağı 

öngörülmektedir. Scott vd. (2020)‟nin Kanada ve ABD‟yi kapsayan 171 kayak alanında yaptıkları 



67 

 

 

çalıĢmaya göre kar yapım teknolojisinin kullanıldığı durumda RCP 4.5 senaryosunda orta vadede 

%12-13, RCP 8.5 senaryosunda ise %15-22 kayıp beklenmektedir. Ancak uzun vadede düĢük emisyon 

senaryosunda hala kayıplar sınırlı iken yüksek emisyon senaryosunda sadece yüksek rakımlardaki 29 

kayak merkezi 100 gün kuralını sağlayabilmekte ve Noel‟de de hizmet verebilmektedir. ÇalıĢmanın 

sonuçları Paris anlaĢmasının taahhüdünü yerine getirmenin kayak merkezlerinin sürdürülebilirliğini 

sağlamak açısından oldukça kritik olduğunun altını çizmektedir.  

 

Steiger ve Stötter (2013) tarafından Tirol (Avusturya ve Ġtalya) bölgesinde 111 kayak merkezini 

kapsayan ve SkiSim 2.0 uygulanarak yapılan çalıĢmada 2040‟lı yıllara kadar tüm kayak merkezlerinin 

100 günlük kar güvenliğini sağladığı görülmüĢtür. Ancak en çok turist talebinin olduğu Noel 

döneminde birçok kayak merkezinin ekonomik iĢletme eĢikleri bakımından risk altında olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Ortalama sıcaklıkların 3
0
C artıĢ gösterdiği senaryoda kar yapım teknolojisinin 4 kat daha 

fazla kullanılmasının gerektiği, bunun da maliyetinin çok yüksek olacağı hesaplanmıĢtır. Bu maliyetler 

karĢısında kayak alanlarının sürdürülebilirliği sorgulanmaktadır. Ekonomik perspektif dıĢında kar 

yapımı için önemli oranda su ve enerji gerektiği ve bu yöntemin ekolojik maliyetlerinin de dikkate 

alınması gerektiği vurgulanmaktadır. DüĢük emisyon senaryosunda yüzyılın sonlarında kayak 

alanlarının %65 (kuzey) ve %79‟unun (güney) kar güvenilirliğini sağladığı, yüksek emisyon 

senaryosunda 2070‟lere gelindiğinde kayak alanlarının sadece %14‟ünün (kuzey) ve %15‟inin (güney) 

güvenilir olmaya devam edebileceği sonucuna varılmıĢtır. Bu durumun kar güvenliği düĢük olan 

alanlardan kar güvenliğini sağlayan yüksek rakımlı alanlara turistlerin kaymasına neden olması 

beklenmektedir (Soboll ve Dingeldey, 2012). Dolayısıyla kayak turizminde de kazananlar ve 

kaybedenler olacağı söylenebilir (Scott vd., 2006).  

 

KıĢ turizminde iklim değiĢikliği ile birlikte demografik nitelikleri de değerlendirmeye alan 

çalıĢmasında Steiger (2012) demografik dinamikler sebebiyle görülecek talep değiĢiminin öneminden 

bahsetmektedir. YaĢlanan nüfus, kar yapma teknolojisindeki muhtemel geliĢmeler, azaltım politikaları 

gereği artan enerji ve ulaĢım maliyetleri gibi faktörlerin talep değiĢimini yönlendirmesi 

beklenmektedir. Bu sebeple turizm faaliyetlerinin çeĢitlenmesi, yaĢlı nüfus için uygun Ģartlar ve çekici 

seçeneklerin sağlanması ve kardan bağımsız faaliyetlerin teĢvik edilmesi önerilmektedir. KıĢın artan 

sıcaklıklar kardan bağımsız kıĢ aktivitelerine olanak sağladığı için açık hava rekreasyonel turizm 

bakımından bir potansiyel olarak görülmektedir (Saarinen ve Tervo, 2006). Bunun yanında alt 

rakımlarda azalan kar sayesinde üst rakımlara ulaĢımın kolaylaĢması bu bölgelerdeki iĢletmeler 

açısından bir avantaj olarak değerlendirilmektedir (Koenig ve Abegg, 1997). 

 

Kent/Şehir turizmine odaklanan araĢtırmalar arasında öne çıkan Scott vd. (2016) HCI:Urban ve TCI 

yöntemleri ile dıĢ mekan konfor seviyesinin turizm aktivitelerine uygunluğunu değerlendirmiĢ ve bu 

yöntemlerin sonuçlarını karĢılaĢtırmıĢtır. TCI çalıĢmalarında Güney Avrupa için yaz aylarında oldukça 

düĢük konfor seviyeleri ortaya çıkarken HCI:Urban yöntemi daha yüksek konfor seviyelerinin olacağı 

sonucunu vermektedir. BaĢka bir deyiĢle HCI:Urban yöntemine göre Akdeniz ve Güney Avrupa 

bölgesindeki konfor seviyesi düĢüĢünün TCI yöntemi kullanılarak yapılan çalıĢmaların belirttiği kadar 

keskin ve ani olmayacağı görülmüĢtür. ÇalıĢmanın sonunda her iki yönteme göre de Kuzey ve Orta 

Avrupa‟da konfor seviyesinin yükseleceği ancak bu yükselmenin Akdeniz bölgesi ile rekabet 

edebilecek seviyede olup olmayacağının henüz belirlenemediği söylenmektedir. Diğer taraftan kent 

turizmi özelinde turistlerin alıĢveriĢ merkezi ve binaların içine girip çıkmaları sayesinde sıcaklıklardan 

daha az etkileneceği sonucuna varılmıĢtır.  

 

Doğal alanlardaki tahribatın özellikle doğa turizminde etkili olacağı çalıĢmalarda ortaya konmuĢtur. 

Scott vd. (2007) Kuzey Amerika Rocky Mountain milli parklarında turistlerle yaptığı anket 

çalıĢmasında iklim değiĢikliğinin doğrudan ve dolaylı etkilerini ölçmeyi hedeflemiĢtir. Ġklim 

değiĢikliğinin doğrudan etkileri (sıcaklık artıĢı) ele alındığında 2050‟li yıllarda turist sayısının %10 ile 

%36 arasında artacağını tespit etmiĢtir. Ancak iklim değiĢikliğinin doğal çevre üzerinde yaratacağı 

dolaylı etkiler dikkate alındığında 2050 yılına kadar oluĢturulan senaryoların turist ziyaretlerine çok 

etkisi olmayacağı, 2080‟li yıllar için oluĢturulan kötümser senaryoların ise ziyaretçi sayısında olumsuz 



68 

 

 

etkileri olacağı ortaya çıkmıĢtır. Kragt vd. (2009) tarafından yapılan çalıĢmada hipotetik bir mercan ve 

balık biyoçeĢitliliğinde azalma senaryosunda dalıĢ turizminin %80 azalacağı ve bu azalmanın da çok 

ciddi ekonomik kayıplara sebep olacağı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Taylan‟da yapılan araĢtırma turizm 

odaklı yapılaĢmanın hızlı artıĢının doğal alanlara zarar verdiğini, hızlı kentsel büyüme ve eksik olan 

teknik altyapı sebebiyle su ve hava kirliliğinin arttığını ve bölgeyi iklim değiĢikliği etkilerine karĢı 

daha kırılgan hale getirdiğini ortaya koymaktadır (Nitivattananon ve Srinonil, 2019). Buradan yola 

çıkarak sürdürülebilir turizm geliĢiminin baĢta doğa turizmi olmak üzere turizm sektörünün geleceğini 

güvenceye almak için oldukça önemli olduğu söylenebilir.  

 

Etkilenebilirliğin değerlendirildiği çalıĢmalara örnek olarak 181 ülkeyi içeren küresel bir karĢılaĢtırma 

ortaya koyan Scott vd. (2019a) en az etkilenecek bölgeleri Batı ve Kuzey Avrupa, Orta Asya, Kanada 

ve Yeni Zelanda, en çok etkilenecek bölgeleri Afrika, Orta Doğu, Güney Asya ve Küçük Ada 

Devletleri olarak belirtmiĢtir. Güney Akdeniz orta derece etkilenecek bölgeler arasındadır. 

Etkilenebilirliğin en yüksek olduğu ülkelerin ekonomisinin turizme bağlı olduğu ve ekonomik 

kalkınmanın turizm üzerinden beklendiği ortaya çıkmıĢtır. Bu durum büyümede bir kısır döngü 

yaratmakta, emisyon oranı arttıkça belirtilen ülkeler daha etkilenebilir konuma gelmektedir. Diğer 

taraftan emisyonları azaltmaya yönelik uygulamaların özellikle uzak uçuĢ bölgesinde olanlar için itici 

güç oluĢturması, turizm talebinde azalma görülmesi beklenmektedir.  

 

IPCC (2014) tarafından hazırlanan raporda AR5‟te değinilen turizm sektörüne iliĢkin önemli bulgular 

derlenmiĢtir. Ġlgili rapor da değiĢen iklim karĢısında turizmin nasıl etkilendiği, riskleri, azaltım ve 

uyum seçenekleri ġekil 2.5‟te görüldüğü gibi özetlenmiĢtir. Literatür bulgularında da rastlanmıĢ 

olduğu gibi dağ ve kar turizminin artan sıcaklıklar sebebiyle risk altında olduğu, ormanların kuraklık 

sebebiyle yangın tehlikesiyle karĢı karĢıya kaldığı, göl habitatlarının değiĢme maruz kalabileceği, flora 

ve faunanın coğrafi dağılımının değiĢebileceği, birçok türün de uyum sağlayamayıp yok olacağı 

öngörülmektedir. Bunların dıĢında kıyı yerleĢimlerinin altyapılarının iklim değiĢikliği etkilerine açık 

olduğu, yükselen deniz seviyesi sebebiyle kıyıların yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıya kaldığı, 

adaptasyon önlemlerinin görsel çekiciliği bozabileceği, deniz ekosisteminin ısınnan deniz 

sıcaklıklarından olumsuz etkileneceği tespit edilmiĢtir.  
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ġekil 2.5:  Ġklim değiĢikliği etkileri, riskleri, azaltım ve uyum önerileri  (IPCC, 2014). 
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2.3.3. Ġstatistiki Veriler ve Göstergeler 

 

Ġklim değiĢikliğinin turizm üzerindeki etkilerini ölçen araĢtırmalarda kullanılan istatistiki veriler ve 

göstergeler 4 kategoride ele alınmaktadır; 1. Kış turizmi; 2. İklim indeksleri; 3. Etkilenebilirlik; 4. 

İstatistik modelleri, 5. Mekansal modeller.  

 

Kış turizminde 100 gün kuralı bir iĢletmenin ekonomik karlılığı ve sürdürülebilirliği için gerekli olan 

kriterleri belirlemektedir ve uzun süredir farklı analiz yöntemleri ve modellere entegre edilerek 

kullanılmaktadır. 100 gün kuralı bir sezonda kesintisiz olarak 100 gün boyunca kar kalınlığının 30 cm 

ve üzerinde olması durumunu ifade etmektedir. 100 gün kuralı ile birlikte kullanılan bir diğer gösterge 

irtifa eşikleridir. GeçmiĢ iklim verileri ile iliĢkili olarak kar güvenliğinin sağlandığı rakımların 

belirlenmesi anlamına gelmektedir. Diğer bir söylemle geçmiĢ veriler ıĢığında kaç derecelik bir 

sıcaklık artıĢının kar güvenliğinde kaç metrelik bir geri çekiliĢ (irtifa yükselmesi) göstereceğini 

belirlemektedir. Her iki yöntem için de kullanılan değiĢkenler kar kalınlığı, kayak pistlerinin rakımı ve 

teleferiklerin (kayak turizmi altyapısı) rakımı olarak sıralanabilir (Witmer, 1986; König ve Abegg, 

1997).  

 

Analizlerde kullanılan iklim veri seti sıcaklık (
0
C) – maksimum, minimum, ortalama – yağıĢ miktarı 

(yağmur ve kar), kar kalınlığı (gelecek projeksiyonları için kar-su eĢdeğeri) – günlük ve yıllık – nispi 

nem Ģeklinde listelenebilir (Scott vd., 2003; Zimmerman vd., 2006; Moen ve Fredman, 2007; Heo ve 

Lee, 2008).  

 

Bazı çalıĢmalar kayak merkezlerinin ekonomik etkilenebilirliğini de analizlerine dahil ederek iklim 

veri setinin yanına ekonomik/yönetimsel veri setini de eklemiĢlerdir. Bu veri setinde kullanılan 

değiĢkenlerin; kayak merkezlerinin açılıĢ tarihleri, turist sayısı, kar yapım miktarı (saat, miktar ve 

baĢlangıç günü), turist harcamaları (destinasyonda, seyahat sırasında, seyahate çıkmadan önce 

seyahatle iliĢkili), kar yapım kapasitesi, kar yapım tarihleri, üretilen kar kalınlığı olduğu görülmüĢtür 

(Scott vd., 2003; Moen ve Fredman, 2007; Heo ve Lee, 2008). Tablo 2.1 kıĢ turizminde kullanılan veri 

setlerini ve göstergeleri özetlemektedir. 
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Tablo 2.1: Ġklim değiĢikliğinin kıĢ turizmine etkilerini ölçmek için kullanılan gösterge/değiĢkenler 

(Yazarlar tarafından derlenmiĢtir). 
 

Referans KoĢul Açıklama Göstergeler/DeğiĢkenler 

Witmer (1986); König ve 

Abegg, 1997 

Sezonda 100 gün 30cm 

kar kalınlığı 

100 gün kuralı; Karlı bir 

kıĢ turizm iĢletmesi için 

gereklilik 
Kar kalınlığı 

Kayak pistlerinin rakımı 

Teleferiklerin rakımı 
König ve Abegg, 1997 

Alpler için; +2 derece 

sıcaklık artıĢında 300 m 

kar güvenliği geri çekilir 

Ġrtifa EĢikleri; GeçmiĢ 

kar güvenliğine rakımı 

Zimmerman vd., 2006 - 

GeçmiĢ iklim verileri 

(1961-1990) ile gelecek 

projeksiyonlarının 

(2070-2099) 

karĢılaĢtırılması; sezon 

uzunluğunun tahmini 

Sıcaklık (0C) 

YağıĢ 

Kar kalınlığı (projeksiyon için: kar-

su eĢdeğeri) 

Heo ve Lee, 2008 - 

Ġklim Veri Seti 

 

Günlük maksimum ve minimum 

sıcaklıklar 

Günlük yağıĢ (yağmur ve kar) 

Günlük kar kalınlığı 

Nispi nem 

Kayak Merkezi 

Yönetimi 

Kayak merkezi açılıĢ tarihi 

Turist sayısı 

Kar yapımı (saat, miktar ve baĢlama 

günü) 

Moen ve Fredman, 2007 

00C altındaki yağıĢlar kar 

yağıĢı olarak 

değerlendirilmekte 

Olması gereken kar 

kalınlığı minimum 30cm  

Son 30 yılın iklim datası 

Günlük yağıĢ,  

Günlük kar kalınlığı, 

Günlük maksimum, minimum ve 

ortalama sıcaklık, 

Yıllık kar kalınlığı 

Zaman serisi yöntemi ile 

simülasyon 

Ġklim değiĢikliği 

projeksiyonları 

Günlük yağıĢ 

Günlük maksimum ve minimum 

sıcaklıklar 

Anket çalıĢması Ekonomik veri seti 

Destinasyonda yapılan harcamalar 

Seyahat sırasında yapılan harcamalar 

Seyahate çıkmadan önce (evde) 

sehayat ile iliĢkili yapılan harcamalar 

Scott vd. (2003) 
SkiSĠM Modeli  

(ġekil 2.6) 

Kayak merkezi verileri  

(1981/1982 ve 

1999/2000 sezonu) 

Günlük kar kalınlığı 

Açık olan kayak merkezi sayısı 

Yapay kar yapım miktarı 

Ġklim verileri 

(1961-1996) 

Günlük maksimum, minimum ve 

ortalama sıcaklıklar 

Günlük yağıĢ (yağmur ve kar) 

Günlük kar kalınlığı 

Ġklim projeksiyonları 
Sıcaklık 

YağıĢ 

Kar yapım modülü 

(PaydaĢlarla görüĢme) 

Kar yapımı için etkin min sıcaklık (-

5) 

Kar yapım kapasitesi (10cm) 

Kar yapım tarihleri (Kasım-Mart) 

Kar kalınlığı (üretilen) (50 cm) 
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ġekil 2.6:  SkiSĠM Modeli: Ġklim değiĢikliği etki değerlendirmesi için metodolojik 

çerçeve (Scott vd., 2003) 

 

Literatürde kullanılan iklim indekslerinden TCI, HCI ve CIT detaylı bir Ģekilde incelenerek 

kullanılan veriler sunulmaktadır.  

 

TCI Mieczkowski (1985) tarafından iklim koĢullarının turizm aktiviteleri için uygunluğunu 

değerlendiren bir yöntem olarak ortaya çıkmıĢ, ileri dönem çalıĢmalarda iklim değiĢikliği 

projeksiyonlarının entegre edilmesi ile gelecek öngörüleri için kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Konfor 

seviyelerinin belirlenmesi için ASHRAE ölçeklendirme sistemi kullanılmaktadır. Tablo 2.2‟de 

görüldüğü gibi TCI 5 alt indeks içermektedir. Bu alt indekslerden ağırlığı en yüksek olan %40 ile 

turistin dıĢ mekanda en çok vakit geçirdiği zaman dilimini dikkate alan Gündüz Konfor Ġndeksidir 

(CID). Günlük maksimum sıcaklık ve minimum bağıl nem verileri kullanılarak hesaplanmaktadır. 

YağıĢ ve güneĢ ıĢığı indeksi %20 ile bir sonraki en önemli indekslerdir. Bu indekslerin göstergeleri 

sırası ile aylık yağıĢ ve günlük güneĢlenme süresidir. Günlük ortalama sıcaklık ve ortalama bağıl nem 

ile ifade edilen günlük konfor indeksi ve günlük ortalama rüzgar hızı ile değerlendirilen rüzgar hızı 

indeksi %10 olarak ağırlıklandırılmıĢtır. Sonuç olarak turizm konfor indeksi aĢağıdaki formül 

kullanılarak hesaplanmakta ve çıkan sonuç Tablo 2.3‟te görüldüğü gibi kategorilendirilmektedir.  

 

Tablo 2.2: TCI alt indeksler ve göstergeler (Mieczkowski, 1985). 
Alt-Ġndeks  DeğiĢkenler Skorlar  Ağırlık  

Gündüz Konfor Ġndeksi (CID) Günlük maks. sıcaklık (0C) 

Günlük min. bağıl nem (%) 

-3/5 40% 

Günlük Konfor Ġndeksi (CIA) Günlük ortalama sıcaklık (0C) 

Günlük ortalama bağıl nem (%) 

-3/5 10% 

YağıĢ Ġndeksi (P) Aylık yağıĢ (mm) 0/5 20% 

GüneĢ IĢığı Ġndeksi (S) Günlük güneĢlenme süresi (saat) 0/5 20% 

Rüzgar Hızı Ġndeksi (W) Günlük ortalama rüzgar hızı (km/h) 0/5 10% 

 

Formül: 𝑇𝐶𝐼=2[(4∗𝐶𝐼𝐷)+𝐶𝐼𝐴+(2∗𝑃)+(2∗𝑆)+𝑊] 
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Tablo 2.3: Ġndeksin sayısal değeri ve iklimin turizm faaliyetlerine uygunluk kategorileri 

(Mieczkowski, 1985). 

Ġndeksin Sayısal Değeri Konfor Seviyesinin Tanımı Kategoriler 

90-100 Ġdeal MÜKEMMEL 

80-89 Mükemmel 

70-79 Çok Ġyi ÇOK ĠYĠ 

60-69 Ġyi ĠYĠ 

50-59 Kabul Edilebilir KABUL EDĠLEBĠLĠR 

40-49 Marjinal 

30-39 Sakıncalı SAKINCALI 

20-29 Çok Sakıncalı 

10-19 AĢırı Sakıncalı 

9-(-30) Olanaksız OLANAKSIZ 

 

HCI kullandığı iklim verileri bakımından TCI ile benzerlik gösterse de daha hassas bir sonuç ortaya 

koymak için aylık ortalama değil günlük verileri kullanmaktadır. Bir diğer fark ise göstergelerin 

ağırlıklandırılmasında ve kategorilerin belirlenmesinde görülmektedir. Literatürde tanımlanmıĢ olan 

turistlerin iklim olaylarına karĢı toleransları üzerinden eĢik değerler tanımlanarak daha objektif bir 

yaklaĢım geliĢtirilmiĢtir. Bu eĢik değerler farklı turizm türleri için ayrı ayrı tanımlanabilmektedir 

(Tang,2013; Scott vd., 2016). Tablo 2.4 HCI yönteminin bileĢenlerini ve iklim değiĢkenlerini 

göstermektedir. Ġlgili değiĢkenler aĢağıdaki formül kullanılarak HCI puanına dönüĢtürülmekte ve 

Tablo 2.5‟te görülen kategorilere göre değerlendirilmektedir. Değerler iklim koĢullarının turizm 

aktivitesine uygunluğunu ifade etmektedir.  

 

Tablo 2.4: HCI bileĢenleri (Tang, 2013). 
Faktör Ġklim DeğiĢkeni Ġndeks 

Ağırlığı 

Termal Konfor (T) Kuru termometre Sıcaklığı (˚C): Maksimum Sıcaklık (˚C) 40% 

Bağıl Nem (%): Ortalama Bağıl Nem 

Estetik (A)  Bulutluluk (%) 20% 

Fiziksel (P) (R) Yağmur Miktarı (mm) 30% 

(W) Rüzgar Hızı (km/sa) 10% 

 

Formül: HCI = T*4+A*2+ (R*3+ W*1) 

Tablo 2.5: HCI puanlama tablosu (Tang, 2013). 
Derece Etkili Sıcaklık (T) Günlük YağıĢ (mm) 

(R) 

Günlük Bulut 

Örtüsü (%) (A) 

Rüzgar Hızı 

(km/sa) (W) 

10 23 - 25 0 11 - 20 1 - 9 

9 20 - 22 

26 

<3 1 - 10 

21 - 30 

10 - 19 

8 27 - 28 3 - 5 0 

31 - 40 

0 

20 - 29 

7 18 - 19 

29 - 30 

 41 - 50  

6 15 - 17 

31 - 32 

 51 - 60 30 - 39 

5 11 - 14 

33 - 34 

6 - 8 61 - 70  

4 7 - 10 

35 - 36 

 71 - 80  

3 0 - 6  81 - 90 40 - 49 

2 -5 - -1 

37 - 39 

9 - 12 >90  

1 <-5    

0 >39 >12  50 - 70 

-1  >25   

-10    >70 
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CIT kıyı turizmi için üretilmiĢ bir indekstir. Bu indeksin diğerlerinden farkı doğrudan sahadan 

toplanan verilerle oluĢturulmuĢ olmasıdır. Kıyı turizm destinasyonunda turistlerle yapılan anketler ile 

iklim koĢulları ve turist cevapları arasındaki iliĢki kurulmuĢtur. Bu yönteme göre turizm konforu 

Termal, Estetik ve Fiziksel faktörlerin bir fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır (ġekil 2.7). Termal 

konfor seviyesini gösteren konfor puanları estetik (bulutluluk) ve fiziksel (rüzgar ve yağıĢ) veriler 

üzerinden ASHRAE ölçeklendirme sistemi kullanılarak hesaplanmaktadır (De Freitas vd., 2004). 

Tablo 2.6 CIT indeksinde vücudun termal hissine göre (TSN) estetik (bulutluluk) ve fiziksel (yağmur 

ve rüzgar) faktörlerinin nasıl puanlandığını göstermektedir. Koyu renkte yazılan puan değerleri De 

Freitas tarafından tanımlanan teorik değerleri, parantez içindekiler anket sonucunda ulaĢılan değerleri 

ifade etmektedir. Tablo 2.7 ise puanlamaların memnuniyet seviyesi üzerinden karĢılığını ve turizm 

faaliyetlerine uygunluğunu göstermektedir. 

 

 
ġekil 2.7:  Turizm ikliminin çeĢitli yönleri, önemi ve etkisi  (De Freitas vd., 2004). 

 

Tablo 2.6: CIT puanları (De Freitas vd., 2004). 
ASHRAE  

TSN 

[A] 

Bulut ≤ 0.4 

(n/N ≤ 0.4) 

[B] 

Bulut  ≥ 0.5 

(n/N ≥ 0.5) 

[C] 

Yağmur         

(>3 mm, ya da > 1 saat) 

[D] 

Rüzgar 

≥ 6 m s-1 zeminde 

[E] 

Çok sıcak 4 (3.8) 3 (3.1) 2 2 

Sıcak 5 (5.4) 3 (4.2) 2 2 

Ilık 6 (6.2) 4 (4.6) 2 2 

Biraz Sıcak 7(5.8) 5 (4.0) 2 2 

Orta 6 (5.0) 4 (3.2) 2 2 

Biraz Soğuk 4 (3.4) 3 (2.2) 2 2 

Serin 3 2  1 1 

Soğuk 2 1 1 1 

Çok soğuk 1 1 1 1 
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Tablo 2.7: CIT derecelendirme ölçeği ve yorumu (De Freitas vd., 2004). 
Memnuniyet Sınıflandırması  

1 Çok kötü Kabul edilemez 

2 Kötü Kabul edilemez 

3 Oldukça kötü Marjinal 

4 Uygun Uygun 

5 Oldukça iyi Ġyi 

6 Ġyi Çok Ġyi 

7 Çok iyi Ġdeal 

 

Etkilenebilirlik analizleri turizm türü özelinde yapılabildiği gibi turizm sektörünün iklim değiĢikliği 

karĢısındaki genel durumunu değerlendirmek için de yapılabilmektedir. Etkilenebilirliğin 

(vulnerability) tanımından yola çıkan bu çalıĢmalar 3 temel kategoride toplanan göstergeler üzerinden 

değerlendirme sunmaktadır. Bu gösterge setleri Maruz Kalma (Exposure); Hassasiyet (Sensitivity) ve 

Uyum Kapasitesi (Adaptive Capacity) olarak sıralanabilmektedir (Perch-Nielsen, 2010; Tranos ve 

Davoudi, 2014). Etkilenebilirliğe farklı bir yaklaĢım Scott vd (2019a) tarafından getirilmiĢ, iklim 

değiĢikliğine karĢı turizm sisteminin bileĢenleri 4 kategoride tanımlanmıĢtır. Bu kategoriler 1) 

doğrudan iklim etkileri 2) dolaylı olarak iklim kaynaklı doğal çevrede meydana gelen değişiklikler 3) 

dolaylı olarak iklim kaynaklı sosyoekonomik çevrede meydana gelen değişiklikler 4) diğer 

sektörlerdeki azaltım ve uyum politikalarının etkileri Ģeklinde tanımlanmaktadır. Tablo 2.8 bu 

çalıĢmaların içeriğini ve kullanılan göstergeleri özetlemektedir. 

Tablo 2.8: Turizmin iklim değiĢikliğinden etkilenebilirliğini değerlendiren çalıĢmalar ve kullanılan 

göstergeler (Yazarlar tarafından derlenmiĢtir). 

YaklaĢım Referans Kategoriler  Alt Kategoriler Göstergeler 

Kıyı Turizmi 

Etkilenebilirlik 

Analizi 

Perch-

Nielsen 

(2010) 

Maruz Kalma 

Ġklimin turizm 

aktivitelerine 

uyumluluğu 

Turizm iklim indeksindeki değiĢim 

Turizmi etkileyecek 

olan aĢırı hava 

olaylarının sıklığı ve 

Ģiddeti 

Maks 5 gün yağıĢ toplamındaki değiĢim 

(mm) 

YağıĢlardaki sapmalar (%) 

BiyoçeĢitliliğin 

değiĢimi 

Mercanların adaptasyonu için gerekli 

sıcaklık (0C) 

Hassasiyet 

Turizmin iklim 

bağımlılığı 

Toplam gelen yolcu içinde boĢ zaman, 

rekreasyon, tatil için olanların oranı (%) 

Altyapı ve kaynakların 

aĢırı hava olaylarına 

dayanıklılığı 

AĢırı iklim olaylarından etkilenecek nüfus 

(%) 

Maks su seviyesindeki 

altyapı 

50 cm deniz seviyesi yükselmesinde su 

altında kalacak nüfus 

Deniz seviyesinin altında 10kiĢi/km2 

yoğunluğun üstündeki yerleĢim alanı 

Önemli turizm tesislerinikorumak için 

iyileĢtirilmesi gereken kıyı uzunluğu 

Uyum 

Kapasitesi 

Ekonomik kaynaklar KiĢi baĢı GSYH  

Teknolojinin kullanımı Ġnternet kullanan nüfus yüzdesi 

Farkındalık Eğitim düzeyi – Okula kayıtlı nüfus 

Kurumsal yapılanma 
Kurumların uygulama gücü (Dünya 

Bankası-Regulatory Quality) 

Turizmin önemi Turizmin GSYH içindeki payı 

     



76 

 

 

Tablo 2.8 (devamı): Turizmin iklim değiĢikliğinden etkilenebilirliğini değerlendiren çalıĢmalar ve 

kullanılan göstergeler (Yazarlar tarafından derlenmiĢtir). 
 

KıĢ Turizmi 

Etkilenebilirlik 

Analizi 

 

Tranos ve 

Davoudi, 

2014 

(ġekil 2.8) 

Maruz kalma Ġklim faktörleri 

Ġklim değiĢikliği projeksiyonları 

Ġklim temelli göstergeler 

Kar örtüsündeki değiĢim 

Hassasiyet  
KıĢ sporları turizmi 

potansiyeli 

GeçmiĢ karla kaplı gün sayısı (100 gün 

kuralı) 

Dağ morfolojisi 

Uyum 

Kapasitesi 
Ekonomik bağımlılık  

Brüt katma değer (öneri) 

Ġstihdam  

Yatak kapasitesi  

Etki analizi = Maruz kalma X Hassasiyet 

 

Etkilenebilirlik analizi = Etki X Adapte olma Kapasitesi 

 

Turizm için 

Ġklim 

DeğiĢikliği 

Etkilenebilirlik 

Ġndeksi (CVIT) 

Scott vd. 

(2019a) 

 

Turizm 

Varlıkları (TA) 

Ġklim konfor uygunluğu TCI 

Ekoturizm etkisi 

(karasal) 

Biome dağılım puanı (arazide % biome 

değiĢimi) 

Ekoturizm etkisi 

(denizel) 

2050 yılına kadar yok olması beklenen 

türler 

Kıyı etkisi 
Deniz seviyesinin en fazla 4 metre 

üzerindeki arazinin %si 

KıĢ turizm etkisi 
Kayak sezonunda ve yapay kar yapma 

maliyetinde değiĢim  

Turizm 

Operasyon 

Maliyeti (TOC) 

Su maliyeti Mevcut su stresi 

Enerji Maliyeti Fosil yakıt %si 

Gıda Maliyeti Ġthal gıdaya bağımlılık oranı 

Turizm Talebi 

(TD) 

Uluslararası gelen 

turiste etkisi 
Uluslararası gelen turist değiĢimi 

Ekonomik büyüme 
2050 yılında beklenen GSYH değiĢimi 

(iklim değiĢikliği etkileriyle) 

Markete uzaklık Turist üreten ülkelere olan uzaklık 

BoĢ zaman varıĢlarının 

%si 

Uluslararası boĢ zaman (leisure) turizm 

varıĢ yüzdesi 

Domestik turizme iklim 

değiĢikliğinin etkisi 
Domestik kalkıĢlarda yüzde değiĢimi 

Caydırıcı etkiler 

(HCD) 

Ġklim afetleri Ġklim riski endeksi 

Güvenlik etkisi Kırılgan durum endeks puanı 

Sağlık etkisi Salgın hastalıklardaki (vektörel) değiĢim 

Turizm Sektörü 

Uyum 

kapasitesi 

(TSAC) 

Rekabetçilik Rekabet endeks skoru 

Ülkenin marka değeri Marka değeri sıralaması 
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Market büyüklüğü Uluslararası uçak gidiĢ sayısı 

Varlık dağılımı GINI endeksi 

UlaĢım altyapı kalitesi Ticaret ve ulaĢım altyapı skoru 

Ev sahibi 

Ülkenin Uyum 

Kapasitesi 

(HCAC) 

Sosyo-ekonomik durum Ġnsani kalkınmıĢlık endeks skoru 

Yönetim kalitesi 
6 adet Dünya yönetim göstergelerinin 

skoru 

Sürdürülebilir yönetiĢim 

ve performans 
Çevresel performans göstergeleri 

1: CVIT = TA (18.5%) + TOC (18.5%) + TD (22.3%) + HCD (11.1%) + TSAC (18.5%) + HCAC 

(11.1%)   

2: CVIT = TA (12.5%) + TOC (12.5%) + TD (12.5%) + HCD (12.5%) + TSAC (25%) + HCAC (25%) 

 

 
ġekil 2.8:  KıĢ turizmi etkilenebilirlik analizi için temel alınan çerçeve  (Tranos ve 

Davoudi, 2014) 

 

İstatistik modelleri turizm talebi, iklim verileri ve sosyoekonomik veriler arasındaki iliĢkiyi 

tanımlamayı amaçlamaktadır (Day, 2013; Hein vd., 2009). Tablo 2.9 istatistik modellerini ve 

kullanılan göstergeleri özetlemektedir. Köberl vd., (2016) regresyon yöntemini kullanarak ġekil 2.9‟te 

görülen turizm talep modelini geliĢtirmiĢtir. Bu model turizm geçmiĢi, iklim endeksleri, kontrol 

değiĢkenleri ve iklim değiĢikliği projeksiyonlarını kapsayan geniĢ çerçevede tanımlanmıĢ bir yaklaĢım 

sunmaktadır.  

 

Tablo 2.9: Ġstatistik modelleri ve kullanılan göstergeler 
Referans Yöntem Göstergeler 

Day vd. (2013) Regresyon YağıĢ 

Sıcak gün sayısı 

Soğuk gün sayısı 

Turizm iĢletmesi sayısı 

Turizmde çalıĢanların maaĢ bordrosu 

ÇalıĢan sayısı 

Hein vd. (2009) Log-lineer regresyon Turist geceleme sayısı 

Destinasyon çekicilik katsayısı 

Ġklim faktörü (TCI skoru) 
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* E-OBS data seti: Maksimum sıcaklık, Ortalama sıcaklık, Minimum sıcaklık, Toplam yağıĢ, Islak gün sayısı, AĢırı yağıĢlı 

gün sayısı, ArdıĢık kuru günler, ArdıĢık ıslak günler, Çok soğuk gün sayısı (maksimum sıcaklık 200C altında), Çok sıcak gün 

sayısı (maksimum sıcaklık 400C üstünde), Çok sıcak ve ya çok sıcak gün sayısı (maksimum sıcaklık 200C altında veya 400C 

üstünde), Basit sahil indeksi (maksimum sıcaklık 200C altında veya 400C üstünde ve en az 1m yağıĢ).  

 

ġekil 2.9: Ġklim değiĢikliği etkilerini gösteren turizm talep modeli  (Köberl vd., 2016). 

 

Mekansal modeller iklim risklerinin mekanda yarattığı risklere çoğunlukla coğrafi bilgi sistemleri 

(CBS) kullanarak dikkat çekmektedir. Pathak vd. (2021) Karayipler için yaptıkları çalıĢmada 

etkilenebilirlik analizine mekansal boyut ekleyerek çalıĢmalarını bir adım öteye taĢımıĢlardır. Scott vd 

(2019a) tarafından tanımlanmıĢ olan “1) doğrudan iklim etkileri 2) dolaylı olarak iklim kaynaklı doğal 

çevrede meydana gelen değişiklikler 3) dolaylı olarak iklim kaynaklı sosyoekonomik çevrede meydana 

gelen değişiklikler 4) diğer sektörlerdeki azaltım ve uyum politikalarının etkileri” etki bileĢenleri 

kullanmıĢlardır. ÇalıĢma, deniz seviyesi yükselmesi, fırtına ve deniz suyu sıcaklık artıĢını iklim 

faktörleri olarak tanımlamıĢ, bunların oluĢturacağı riskleri su baskını, erozyon, kıyı taĢkını ve mercan 

beyazlaması olarak belirtmiĢtir. Risklerin sonuçlarının izleneceği göstergeleri ise altyapı, çevre, 

ekonomi, istihdam ve turizm talebi olarak listelemek mümkündür. ġekil 2.10 iklim değiĢikliğinin 

eetkilerini ve değerlendirildiği göstergeleri sunmakta, Tablo 2.10 ise bu göstergelerin açıklamalarını 

vermektedir. 
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Tablo 2.10: Ġklim değiĢi etkisi için göstergeler ve açıklamaları (Pathak vd., 2021). 
Göstergeler Açıklama 

Altyapı kayıpları ve hasarları Deniz seviyesinden en fazla 1 m yükseklikteki otel ve tesis sayısı  

Gelir kaybı Oda sayısı-iĢ oranı 

Plajların ve mercan resiflerin kaybı  

Kıyı geniĢliği 

Mercanların kapladığı alan 

Kıyı erozyonuna konu olan yapılar 

Kültürel miras alanları Deniz seviyesi yükselmesi ve fırtınaya maruz kalan alanlar 

Ġstihdam kayıpları Yatak kapasitesinin çalıĢan sayısına oranı 

Turist harcamasında meydana gelen kayıplar 
Turist sayısındaki değiĢim/azalma 

Ortalama bir turistin harcaması 

 

 
ġekil 2.10:  Ġklim değiĢikliği, oluĢturduğu riskler ve göstergeler Pathak vd.  (2021). 

 

2.3.4.     Sektörel Etkiler  

 

Bu bölümde iklim değiĢikliğinin sektörel etkileri incelenmiĢtir. Aynı zamanda kırılganlık bileĢenleri 

olarak da çeĢitli çalıĢmalarda ele alınan (örn: Doğru vd., 2019) Enerji ve Altyapı, Su, Tarım ve Gıda 

ve Sağlık sektörleri bu incelemenin çerçevesini oluĢturmaktadır.  

 

Enerji ve Altyapı sektörüne iklim değiĢikliğinin doğrudan etkileri sıcaklıklardaki artıĢ ile ısıtma ve 

soğutma ihtiyacının farklılaĢmasıdır. Yaz aylarında yükselen sıcaklıkların soğutma amaçlı enerji 

kullanımını arttırması beklenmektedir. Özellikle otellerin ve restoranların daha uzun süre klima 

kullanımına, dolayısıyla emisyonların artıĢına sebep olacağı öngörülmektedir (Dube ve Nhamo, 

2020b). Bununla birlikte mevsimsel iĢletme maliyetlerinin artma olasılığı ortaya çıkmaktadır. 

Konaklama tesisinin enerji ihtiyacı ve iklim değiĢikliğinden ne kadar etkileneceği lokasyonuna ve 

türüne göre değiĢiklik göstermektedir. Standart bir konaklana tesisinin enerji gideri toplam giderin 

%3-4‟ünü oluĢtururken tarihi ve lüks bir tesisin gideri %10‟u bulabilmektedir. Enerji maliyetinde 

meydana gelecek değiĢim ısınma ve soğuma ihtiyacı olan gün sayısındaki değiĢime göre farklılık 

göstermektedir. Ilımlı bir iklim değiĢikliği senaryosu altında Kanada'daki iki önemli turizm 

destinasyonunda ısıtma ve soğutma derece-günlerinde öngörülen değiĢikler incelendiğinde ısıtma 

maliyetlerinde azalma, soğutma maliyetlerinde artıĢla karĢılaĢılmıĢtır. Daha sıcak iklimlerde, maliyet 

etkilerinin artan soğutma ihtiyacına doğru tek yönlü olması muhtemeldir. (UNWTO ve UNEP, 2008). 
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Alternatif turizmin yaygınlaĢtığı bu dönemde enerji ihtiyacının çadır gibi alternatif konaklamalara olan 

talebi düĢürme ihtimali vardır ve bu da karbon ayak izinin artıĢı riskini ortaya çıkarmaktadır (Dube ve 

Nhamo, 2020b). 

 

KıĢ ve kayak turizm merkezlerinde bir adaptasyon tekniği olarak ön plana çıkan yapay kar yapma 

teknolojisi iklim değiĢikliğinin sınırlandırıcı enerji/su maliyetleri ile karĢı karĢıya kalmaktadır. 

Yükselen sıcaklıklar ile kar yapma teknolojisine ihtiyacın artması ve bunun enerji maliyetlerine 

yansıması muhtemeldir. Aynı zamanda kar yapma teknolojisi karbon salınımına da katkıda 

bulunabileceği için bir kısır döngü yaratmaktadır (Scott vd., 2020).  

 

Ani hava olayları altyapıyı ve tesisleri de tehdit etmektedir. Ani hava olayları ile oluĢan afetlerin en 

çok küçük-orta ölçekli iĢletmeleri etkilemesi beklenmektedir. Bu ani olayların sürece yayılan ve 

zaman içinde ortaya çıkan etkilerden daha yıkıcı olacağı söylenmektedir (Mooren vd., 2010). Aynı 

zamanda altyapı hasarları destinasyonların imajını zedelemekte, çekiciliğini azaltmaktadır (Pearlman 

ve Melnik, 2008). 

 

Ġklim değiĢikliğinin etkilerini azaltmak için küresel ölçekte fosil yakıt kullanımının azaltılması en 

öncelikli politikalardan biridir. Bu noktada sera gazı azaltım ve karbonsuzlaĢma politikalarının turizm 

sektörünü ne ölçüde etkileyeceği önem taĢımaktadır. Fosil yakıta dayalı enerji sistemleri kullanan 

turizm iĢletmeleri azaltım politikaları kapsamında (ülkelerin karbon azaltım beyannameleri dikkate 

alınarak) ek altyapı dönüĢüm maliyetleri ile karĢılaĢabilirler (Scott vd., 2019a). Azaltım politikalarının 

bir baĢka yansımasının turist akıĢlarında görülmesi beklenmektedir. Artan ulaĢım maliyetleri 

turistlerin seyahat modellerini (kullanılan ulaĢım türü, destinasyon seçimi gibi) etkileyebilir, daha 

çevreci tutumları teĢvik edebilir dolayısıyla uzak mesafe uçuĢlara talebi düĢürebilir (Simpson vd., 

2008; UNWTO ve UNEP, 2008). ġekil 2.11 enerji – altyapı sektörünün turizm ile iliĢkisini 

göstermektedir.  

 

 
ġekil 2.11:  Ġklim değiĢikliği – enerji ve altyapı sektörüne etkileri ve turizm iliĢkisi  

(Yazarlar tarafından üretilmiĢtir) 
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Sıcaklıkların artması ve yağıĢların azalması kuraklık ve su kıtlığı problemlerini beraberinde 

getirmektedir. Su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması halihazırda her yerleĢim için önemli 

bir eylem alanı iken su kaynakları bakımından kısıtlı turizm destinasyonlarında turizm sezonunda 

artan su talebi hem yerliler hem de turistler için önemli bir problem oluĢturmaktadır. Su kıtlığını 

belirleyen faktörler yağıĢ ve sıcaklık dıĢında bitki türü, nüfus büyüklüğü, demografik yapı ve altyapı 

ile de iliĢkilidir (Arabadzhyan vd., 2021).  

 

Ekonomisi turizme endeksli destinasyonlarda turizm sektörü önemli bir su tüketicisidir. Bu durum 

turistlerin yerel halktan daha fazla (kiĢi baĢı/gün) su tüketimi gerçekleĢtirmesine dayanmaktadır. 

Cashman vd. (2012) Barbados‟ta yaptığı çalıĢmada turistlerin yerel halkın 3 katı kadar su harcadığını 

tespit etmiĢtir. Aynı zamanda uluslararası turistler yerel turistlerden daha büyük su ayak izine 

sahiptirler (Yang vd., 2011). Su turizm için çok önemli bir kaynak olmakla birlikte yokluğu/kıtlığı 

durumunda destinasyonun rekabet edebilirliğini ve çekiciliğini ciddi oranda azaltmaktadır (Dube vd., 

2020; Arabadzhyan vd., 2021). Su stresi turistlerin kuraklığa meyilli destinasyonlardan kaçınmasına 

neden olmakta, turizm ürünlerinin dağıtımını kesintiye uğratarak turistlere hizmet sunumunu tehlikeye 

atmaktadır (Lwoga ve Asubisye, 2018; Dube vd., 2020). Mathivha vd. (2017), Güney Afrika‟da 

kuraklık zamanlarında turist varıĢlarında %36 azalma tespit etmiĢtir.  

 

Kuraklık aynı zamanda farklı sektörler arasındaki su rekabetini de arttırmakta bu durum fiyatların 

yükselmesi veya kullanım kısıtlamaları Ģeklinde tüketiciye yansıyabilmektedir (Scott vd., 2019a). 

Hatta bu çatıĢmaların önemli sosyal, politik ve ekonomik sonuçlar doğurma potansiyeli 

bulunmaktadır. Bu durum turist algısı üzerinde olumsuz bir etki yaratmakta dolayısı ile bölgenin 

turizm geliĢimini tehlikeye atmaktadır (Pandy ve Rogerson, 2018).  

 

Su krizi iĢletmelerin sürdürülmesi ve iĢleyiĢ biçimlerinde de problemler yaratabilmektedir. Turizm 

iĢletmelerinde farklı kullanım biçimleri arasındaki su dağıtım sorunları (örn. odalar, mutfak, temizlik, 

yüzme havuzları, bahçelerin bakımı, golf sahaları vb.) potansiyel su kıtlığı ile ilgilidir (UNWTO ve 

UNEP, 2008). Bununla birlikte her turizm türü aynı oranda suya ihtiyaç duymayabilir. Kıyı turizmi en 

çok su talebi üreten turizm çeĢidi olarak öne çıkmaktadır (Arabadzhyan vd., 2021).  

 

KıĢ turizminde yapay kar yapımı için su kaynaklarından faydalanılmaktadır. Kar yapımında kullanılan 

su ilk baharda eriyerek tekrar su kaynaklarına karıĢtığı için tüketim dıĢı olarak değerlendirilmektedir. 

Ancak su kıtlığı ile birlikte talepteki artıĢ ve sektörler arası çatıĢma yapay kar yapımı için ihtiyaç 

duyulan suya eriĢimi kısıtlayabilir, dolayısıyla kar yapımı yetersiz kalabilir (Scott vd., 2020).  ġekil 

2.12 su sektörünün turizm ile iliĢkisini göstermektedir. 

 

 
ġekil 2.12:  Ġklim değiĢikliği – su sektörüne etkileri ve turizm iliĢkisi  (Yazarlar tarafından 

üretilmiĢtir) 
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Tarım ve Gıda artan kuraklık ve talep göz önüne alındığında en kritik sektörlerden biri konumundadır. 

Ġklim değiĢikliğinin gıda üzerindeki etkilerinin dolaylı yoldan turizme yansıması beklenmektedir. 

Tarımsal verimlilik sıcaklık değiĢimlerine karĢı oldukça hassas konumdadır. Gıda arzı üzerindeki 

olumsuz etkilerin beslenme eksikliklerine, mide-bağırsak enfeksiyonlarına ve psikolojik streslerde 

artıĢa neden olması, bunun turizm dahil tüm sektörlere olumsuz yansıması beklenmektedir. Turizme 

yansıyacak olumsuz etkisi yerel nüfusun sağlık problemleri sebebiyle turizm istihdamında azalma, 

turizm hizmetlerinde aksama ve destinasyonun çekiciliğini kaybetmesi Ģeklinde görülebilir (Pandy ve 

Rogerson, 2018; UNWTO ve UNEP, 2008).  

 

Yerel gıdadan ziyade dıĢ kaynaklara bağımlı bir gıda sistemi iklim değiĢikliği etkilerine karĢı daha 

kırılgan konumdadır. Gıda temininde fiyatların yükselmesi turizme olumsuz yansıyabilmekte, 

özellikle gastronomi gibi gıda temelli turizm türleri bu olumsuzluklardan etkilenebilmektedir (Doğru 

vd., 2019; Scott vd., 2019a). 

 

Gıda krizinden en çok etkilenecek olan turizm türlerine Ģarap turizmi örnek olarak verilebilir. ġarap 

üzümleri çevresel duyarlılığa sahiptir ve iklim değiĢikliğinin bazı bölgelerden gelen Ģarapların tadını 

etkilediğine dair göstergeler vardır. ġu anda optimal iklim kuĢağının sınırlarında yüksek kaliteli üzüm 

üreten bölgeler, yetiĢtirilen üzümlere artık uygun olmayan bir iklime evrilebilirler. Fransa, Avustralya 

ve Kaliforniya'nın yüksek kaliteli Ģaraplarıyla ünlü bölgelerinde, yüzyılın ortalarından sonlarına doğru 

üzüm yetiĢtirme koĢullarında bozulma görülmesi beklenmektedir. Diğer taraftan ise daha kuzeydeki 

Ģarap yetiĢtirme bölgelerinin daha yüksek kaliteli üzüm üretebilecekleri ve zaman içinde Ģarap 

turizmindeki bu değiĢimden faydalanabilecekleri tahmin edilmektedir (UNWTO ve UNEP, 2008). 

ġekil 2.13 tarım ve gıda sektörünün turizm ile iliĢkisini göstermektedir. 

 

 

ġekil 2.13:  Ġklim değiĢikliği – tarım ve gıda sektörüne etkileri ve turizm iliĢkisi  

(Yazarlar tarafından üretilmiĢtir) 
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Sağlık üzerinde sıcaklıkların artması ile iliĢkili ortaya çıkan doğrudan ve dolaylı etkiler 

görülebilmektedir. Yüksek sıcaklıklar özellikle kırılgan gruplarda, çocuklarda ve 65 yaĢ üstü 

yaĢlılarda kardiyovasküler, solunum ve serebrovasküler hastalıkların riskini arttırmaktadır (Basu, 

2009). Bu durum yaĢlı turistlerin daha büyük bir risk altında olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan 

sıcaklık artıĢı salgınların ortaya çıkması ve yayılmasına da zemin hazırlamaktadır. Bir destinasyonda 

bir hastalığın yayılması o destinasyonun ekonomisini ve gelen turist sayısını önemli ölçüde 

etkileyebilir. Görece daha kötü sağlık altyapısına sahip, hijyen koĢullarını sağlayamayan ve ekonomisi 

turizme dayalı olan geliĢmekte olan ülkeler sağlık konusunda en kırılgan ülkelerdir (Arabadzhyan vd., 

2021). 

 

Ġklim değiĢikliğinin milyonlarca insanın sağlık durumunu tehdit ettiği, özellikle uyum kapasitesi düĢük 

bölgelerde riskin yükseldiği söylenmektedir. Ġklim değiĢikliği riskleri sıcaklıkların artıĢı, aĢırı hava 

olayları, yangınlar gibi afetlerin oluĢturduğu hayati tehlikelerin ötesinde dolaylı etkiler ile de ele 

alınmalıdır. Mevcutta var olan bazı salgın hastalıkların gelecekte artarak yayılması beklenmektedir. 

Belli bölgelerde görülen salgın hastalıkların yer değiĢtirerek daha önce görülmediği yeni yerlerde 

ortaya çıkması, bu durumun turizm hizmetlerini de etkilemesi, turizm altyapılarını iĢlevsiz hale 

getirmesi, destinasyon imajını zedelemesi beklenmektedir. Ayrıca hastalıkların yayılma hızının da 

artacağı tahmin edilmektedir. OluĢturduğu risk sebebiyle seyahatlerde azalma görülmesi muhtemeldir 

(UNWTO ve UNEP, 2008). 2020 yılında ortaya çıkan Covid-19 pandemisinin turizm sektörü 

üzerindeki olumsuz etkileri gelecekte iklim değiĢikliği ile ortaya çıkabilecek salgınlar için bir öngörü 

oluĢturmaktadır. Covid-19 pandemisi küresel ölçekte turist hareketlerini ve destinasyonların turizm 

ekonomisini oldukça derinden etkilemiĢtir ve toparlanmanın zaman alacağı söylenmektedir (Škare vd., 

2021). ġekil 2.14 sağlık sektörünün turizm ile iliĢkisini göstermektedir. 

 

 

ġekil 2.14:  Ġklim değiĢikliği – sağlık sektörüne etkileri ve turizm iliĢkisi  (Yazarlar 

tarafından üretilmiĢtir) 
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2.4. Dünya Literatüründe Turizmin Ġklim DeğiĢikliği Üzerine Etkileri 

 

Turizm sektörü sosyoekonomik açıdan birçok olumlu etki yaratsa da arazi kullanımının değiĢmesi, su 

döngüsünde değiĢiklik, gürültü kirliliği, özellikle ulaĢım sektöründe daha fazla enerji tüketimi, çevre 

kirliliği, turist hareketleri ile hastalıkların yayılması gibi önemli çevresel problemlere sebep 

olmaktadır. Turizmin çevresel ve ekolojik etkileri literatürde oldukça geniĢ bir çerçeveden tartıĢılırken 

son dönemde yapılan çalıĢmaların bulguları turizm geliĢiminin doğadaki CO2 salınımına önemli 

ölçüde katkıda bulunduğunu ortaya çıkarmıĢtır (Gössling, 2002; Solarin, 2014; Zolfani vd., 2015; 

Sharif, 2017).  

 

Turizm iklim değiĢikliği karĢısında hem kurban hem fail konumundadır. Ġklim değiĢikliğinin turizm 

sektörünü nasıl etkilediği ve ne gibi riskler oluĢturduğu bir önceki bölümde detaylıca incelenmiĢtir. Bu 

bölüm turizm sektörü ve turizm faaliyetlerinin karbon salınımı yoluyla nasıl iklim değiĢikliğine 

katkıda bulunduğuna odaklanmaktadır. Turizmin karbon ayak izini tespit etme hedefiyle yapılan 

çalıĢmalar farklı ölçeklerden yaklaĢımları (ulusal veya ulus ötesi), belli turist profiline odaklanan 

araĢtırmaları, alt sektörleri değerlendiren hesaplamaları ve farklı turizm türlerini ele alan uygulamaları 

içermektedir. (Gössling vd., 2005; Dwyer vd:, 2010; EEA, 2011). Turizm sektörünün toplam küresel 

emisyon içindeki payının %5 (UNWTO, 2008; Peeters ve Dubois, 2010; Solarin, 2014) ile %12 

(Dwyer vd., 2010; Sharif, 2017) arasında değiĢtiği farklı çalıĢmalar tarafından ortaya konmuĢtur. 

Turizm ile iliĢkili en yüksek enerji üreten bileĢenin ulaĢım sektörü olduğu, turizm ve seyahat 

sektörünün enerji tüketiminin %90‟ının ulaĢım kaynaklı olduğu bilinmektedir (Higham vd., 2016; IĢık 

vd., 2017). Dolayısı ile turizm bileĢenleri içinde en yüksek emisyon üreten sektör ulaĢım olarak öne 

çıkmaktadır (Eyüboğlu ve Uzar, 2020). ġekil 2.15‟de görüldüğü üzere ulaĢım sektörünün enerji 

tüketimi de kendi içinde %43 havayolu, %42 ulaĢım, %15 deniz ve demiryolu olarak dağılmaktadır.  

 

 
ġekil 2.15:  Turizm sektörü enerji tüketim dağılımı  (Higham vd., 2016; IĢık vd., 2017). 

 

Lenzen vd. (2018) 160 ülkede turizm ile iliĢkilenen karbon salınımlarını hesaplamıĢlar, turizm karbon 

ayak izinin 2009 yılından 2013 yılına kadar tahmin edilenden 4 kat daha fazla arttığını ve küresel 

karbon emisyonları içindeki payının %8‟e yükseldiğini tespit etmiĢlerdir. ġekil 2.16‟de görüldüğü gibi 

en yüksek karbon ayak izi ulaĢım, alıĢveriĢ ve yiyecek-içecek bileĢenlerine aittir. Bunu tarım, 

hizmetler, konaklama ve inĢaat izlemektedir. ÇalıĢmanın sonucu büyümeye devam eden turizm 

sektörünün gelecekte küresel sera gazı emisyonlarındaki payının daha da artacağını göstermektedir. 

UNWTO ve UNEP (2008) tarafından yapılan çalıĢmada ise turizm alt sektörlerinin toplam turizm 

sektörünün CO2 emisyonları içindeki payları %75 ulaĢım (%40 hava ulaĢımı, %32 otomobil, %3 diğer 

ulaĢım türleri), %21 konaklama, %4 diğer turizm aktiviteleri Ģeklinde dağılmaktadır (ġekil 2.17). 
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ġekil 2.16:  Turizm sektörünün karbon ayak izine katkıda bulunan faaliyetleri ve katkı 

payları  (Lenzen vd., 2018; Uluslararası Sürdürülebilir UlaĢım, 2022). 

 

 

 
ġekil 2.17:  Alt sektörlerin CO2 emisyonlarına katkıları  (UNWTO ve UNEP, 2008). 

 

Tablo 2.10‟da çeĢitli alt sektörlerin turizm kaynaklı enerji ve sera gazı emisyonlarına katkıda bulunan 

doğrudan, dolaylı ve kıĢkırtılmıĢ/uyarılmıĢ faaliyetlerini özetlemektedir (Kelly ve Williams, 2007). 

 

Tablo 2.11: Turizmin destinasyon enerjisi ve sera gazı emisyonları üzerindeki etkileri (Kelly ve 

Williams, 2007). 

Sektör Doğrudan etkiler  Dolaylı etkiler  Uyarılmış etkiler           

YerleĢim Konutlarda kalan turistlerin 

yurt içinde tükettiği enerji 

- Tesis iĢgücü tarafından yurt 

içinde tüketilen enerji 

Yolcu TaĢımacılığı Özel ulaĢımı kullanan 

turistlerin tükettiği enerji 

- Özel ulaĢım kullanan tatil 

köyü iĢgücü tarafından 

tüketilen enerji 

Ticari, Endüstriyel ve 

Kurumsal 

Turistlere ürün ve hizmet 

sağlarken iĢletmeler 

tarafından tüketilen enerji 

(örn. konaklama veya 

eğlence hizmetleri) 

ĠĢletmeler tarafından diğer 

turizm iĢletmelerine ürün ve 

hizmetler sağlarken 

tüketilen enerji (ör. ofis veya 

inĢaat hizmetleri) 

ĠĢletmeler tarafından ürün ve 

hizmetler (ör. restoran veya 

perakende hizmetleri) ile 

tatil yeri iĢgücü sağlarken 

tüketilen enerji 

Belediye Binaları ve Altyapı Turistlere belediye 

hizmetlerinin sağlanmasında 

tüketilen enerji 

Turizm iĢletmelerine 

belediye hizmetlerinin 

sağlanmasında tüketilen 

enerji 

Tesis iĢgücüne belediye 

hizmetleri sağlarken 

tüketilen enerji 

Toplu taĢıma Turistlere toplu taĢıma 

sağlarken tüketilen enerji 

- Tesis iĢgücüne toplu taĢıma 

sağlamak için tüketilen 

enerji 
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WEF (2009) raporunda turizmin karbon ayak izi hesaplanırken kullanılan alt sektörleri bu alt 

sektörlere iliĢkin doğrudan ve dolaylı emisyon kaynakları Tablo 2.12‟de gösterilmektedir.  

 

Tablo 2.12: Turizm sektörünün doğrudan ve dolaylı karbon salınım kaynakları 
Alt sektör Doğrudan emisyonlar 

(dahil edilen) 
Dolaylı emisyonlar 

(dahil dilmeyen) 

Kara UlaĢımı Seyahat amaçlı tren, otobüs, otomobil kullanımı Ara ulaĢımlar 

Hava UlaĢımı Ticari havayolu iĢletmelerinin emisyonları Havaalanları ve havayolu Ģirketlerinin ofisleri 

Su UlaĢımı Kruvaziyer – Gemi , gezinti botları Gemilere ihtiyacını getiren araçlar 

Konaklama 
Turist konaklama tesislerinde (otel, motel, hostel 

vs.) enerji tüketimi 

Konaklama tesislerine ihtiyaçlarını getiren 

araçlar 

Turizm Faaliyetleri 
Turistlere yönelik faaliyet sunan alanlarda 

harcanan enerji 
Faaliyet ekipmanlarını getiren araçlar  

 

Turizm sektörünün en önemli bileĢenleri ve sera gazı kaynakları olarak ulaşım ve konaklamanın alt 

kategorilerinin incelenerek karbon ayak izlerinin daha iyi anlaĢılması önemlidir. Farklı çalıĢmalarda 

CO2 salınım oranları hesaplama yöntemleri, kullanılan data, kabuller ve alt sektör tanımlamalarına 

göre farklılık gösterse de ulaĢım tüm çalıĢmalarda en yüksek emisyona sebep olan bileĢendir. Özellikle 

hava ulaĢımı diğer tüm ulaĢım türlerinden daha fazla enerji harcamakta ve emisyonlara katkıda 

bulunmaktadır. Uluslararası Sürdürülebilir UlaĢım örgütünün çalıĢmasında her bir ulaĢım türünün 

yolcu baĢı her bir kilometrede oluĢturduğu kg eĢdeğeri CO2 salınımı incelendiğinde havayolu diğer 

çalıĢmalara paralel olarak yine ilk sırada gelmektedir (ġekil 2.18). DüĢük kapasiteli lastik tekerli 

ulaĢım modlarından olan otomobil, motosiklet, transit otobüs sırasıyla en yüksek salınım 

kaynaklarıdır. Tren, tur otobüsü ve deniz ulaĢımı sırasıyla daha düĢük salınımlı ulaĢım araçlarıdır. 

ÇalıĢma hava ulaĢımının yaygınlaĢması ve ucuzlamasının talep artıĢına dolayısıyla enerji tüketimi ve 

karbon salınımının yükselmesine sebep olduğu vurgusunu yapmaktadır. UNWTO ve ITF 

(International Travel Forum) (2019) raporunda 2016 yılı uluslararası turistlerin ulaĢım tercihleri ile 

2030 yılı için yapılan projeksiyonları karĢılaĢtırmıĢ, hava ulaĢımının payının artacağı, otomobil ve 

otobüs tercihlerinin azalacağı sonucuna varmıĢtır. Aynı çalıĢma 2016 yılında 1,2 milyar olan toplam 

seyahatin 2030 yılında 1,8 milyara çıkacağını öngörmektedir (ġekil 2.19). Bulgular literatürde turizm 

ve seyahat sektörünün gelecekte daha da büyüyerek küresel emisyonlarda önemli bir yer kaplayacağını 

belirten (Scott vd., 2010; Paramati vd., 2018) diğer çalıĢmalarla örtüĢmektedir.  

 

 
ġekil 2.18:  UlaĢım türüne göre CO 2 salınımları  (Değerler kat edilen mesafeye, araç modeline, 

doluluk oranına, uçuĢ sınıfına ve çeĢitli faktörlere göre değiĢiklik gösterebilir) (Uluslararası 

Sürdürülebilir UlaĢım, 2022). 
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ġekil 2.19:  UlaĢım türüne göre uluslararası turist varıĢları 2016 ve 2030 (milyon, 

pay%) (UNWTO ve ITF, 2019). 

 

UNWTO ve ITF (2019) tarafından hazırlanan ulaĢım kaynaklı uluslararası turizm salınımlarının 

modellendiği raporun devamında 2016 ve 2030 yılları için farklı bölgelerdeki ulaĢım modlarının 

dağılımı ve toplam karbon salınım büyüklükleri karĢılaĢtırılmıĢtır. ġekil 2.20‟da görüldüğü gibi Afrika 

bölgesindeki ulaĢımların büyük bir bölümü hava ulaĢımı ile yapılırken Amerika ve Avrupa 

bölgelerinde otomobil ve hava yolu ulaĢımı ön plandadır. Asya, Pasifik ve Orta Doğu bölgelerinde de 

hava yolu yolculukları diğer modların oldukça önündedir. Projeksiyonlara göre ise 2030 yılında tüm 

bölgelerde hava yolu taĢımacılığının artması beklenirken sadece Orta Doğu‟da demir yolu ulaĢımının 

artması, hava yolu ulaĢımının azalması beklenmektedir. ġekil 2.21‟de uluslararası gelen turist ve 

ulaĢım türüne göre bölgesel emisyonlar milyon ton CO2 eĢdeğeri cinsinden verilmektedir. En düĢük 

emisyonu Afrika ve Orta Doğu üretirken en yüksek emisyon üreten bölgenin Avrupa olduğu 

görülmektedir. ÇalıĢmanın projeksiyon sonuçları ise tüm bölgelerde CO2 emisyonlarının artacağını ve 

bu artıĢın hava yolu ulaĢımındaki artıĢtan kaynaklanacağını, en çok artıĢın da Avrupa bölgesinde 

meydana geleceğini göstermektedir. Hava ulaĢımındaki teknolojik geliĢmelerle olumsuz etkilerin 

azaltılması beklense de hava ulaĢım hacminin büyümesinin daha hızlı olması muhtemeldir. Bu sebeple 

sera gazı salınımlarının azaltılmasına yönelik politikalarda hava taĢımacılığının turizmdeki rolü 

oldukça önemlidir (Peeters, 2007).  

 

 
ġekil 2.20:  UlaĢım türüne  göre bölge içi uluslararası turist varıĢları, 2016 ve 2030 (%)  

(UNWTO ve ITF, 2019). 
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ġekil 2.21:  Uluslararası turist varıĢlarından ulaĢım türüne göre bölgesel emisyonlar, 

2016 ve 2030 (CO2 Mt eĢdeğeri)  (UNWTO ve ITF, 2019). 

 

Son olarak raporda yurtiçi/domestik turizminde tercih edilen ulaĢım türleri ve CO2 salınımları 

modellenmiĢtir. ġekil 2.22‟de domestik turizmde otomobilin daha çok tercih edildiği görülmektedir. 

Asya ve Pasifik bölgesinde hava ulaĢımının diğer bölgelere göre daha çok salınıma sebep olduğu, 

2030 yılında ise diğer bölgelerden daha fazla artıĢ göstereceği sonucuna varılmıĢtır. Amerika 

bölgesinde domestik turizm varıĢlarındaki salınımlarda düĢüĢ beklenirken Avrupa bölgesinde küçük 

bir artıĢ görülmekte, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde önemli bir değiĢime rastlanmamaktadır. 

Bölgelerdeki uluslararası ve domestik turizm kaynaklı emisyonlar karĢılaĢtırıldığında Asya, Pasifik ve 

Amerika‟da domestik turizmin daha çok karbon salınımına sebep olduğu, Afrika, Avrupa ve Orta 

Doğu‟da uluslararası turizmin karbon salınımında önemli bir rol oynadığı görülmektedir (ġekil 2.23). 

Bölgelerden bağımsız uluslararası ve domestik turizmin karbon salınımları incelendiğinde domestik 

turizmin sebep olduğu emisyon salınımlarının daha fazla olduğu, uluslararası turizm ulaĢımında hava 

yolunun, domestik turizm ulaĢımında ise otomobilin baskın olduğu ġekil 2.24‟da sunulmaktadır. 

  

 
ġekil 2.22:  UlaĢtırma türüne göre yerli/domestik turist varıĢlarından kaynaklanan 

bölgesel emisyonlar, 2016 ve 2030 (CO 2 Mt eĢdeğeri)  (UNWTO ve ITF, 2019). 
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ġekil 2.23:  Turizmden kaynaklanan domestik ve uluslararası taĢımacılıkla ilgili 

emisyonlar, 2016 ve 2030 (pay, %)  (UNWTO ve ITF, 2019). 

 

 
ġekil 2.24:  Yurtiçi ve uluslararası turist varıĢlarından kaynaklanan ulaĢımla ilgili 

emisyonlara genel bakıĢ: 2016 ve 2030 (CO 2 Mt eĢdeğeri)  (UNWTO ve ITF, 2019). 

 

UlaĢımın emisyonlar üzerindeki rolünü belirli alanlar ve ulaĢım türleri özelinde yapan daha odaklı 

çalıĢmaların bulguları da oldukça önemlidir. Örneğin Howitt, vd. (2010)‟ın Yeni Zelanda'da 

kruvaziyer gemilerinin CO2 emisyonunun turizmle iliĢkisini tespit etmeyi hedefledikleri çalıĢmanın 

sonuçları, gemi yolculuğunun Yeni Zelanda'da hava yolculuğundan daha ciddi CO2 emisyonuna yol 

açtığını ortaya koymuĢtur. BaĢka bir çalıĢmada, karayolu taĢıtlarının CO2 emisyonu oluĢturmadaki 

rolünü incelemek için Lin (2010), beĢ farklı milli parkın CO2 emisyonunu araĢtırmıĢtır. ÇalıĢmanın 

sonuçları, özel araç kullanan turistlerden üretilen CO2'nin olağanüstü olduğunu göstermiĢtir. 

 

Konaklama hem önemli bir emisyon kaynağı hem de emisyonları düĢürme potansiyeli yüksek olan bir 

alt sektör olması bakımından öne çıkmaktadır. Konaklama tesislerinde soğutma ve ısıtma amaçlı 

kullanılan enerji birincil karbon salınım kaynağıdır. Ġklim değiĢikliği ile sıcaklıkların artması ve daha 
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çok soğutma enerjisine ihtiyaç duyulması muhtemeldir. Bu durumda konaklama tesislerindeki klima 

kullanımının artması, dolayısıyla karbon salınımını arttıran bir etki yaratması beklenmektedir. 

Barbados adası otellerinde yapılan araĢtırmaya göre soğutma ve ısıtma amaçlı kullanılan klima enerji 

tüketiminin %48‟inden sorumlu olarak en yüksek paya sahipken televizyon, buzdolabı gibi odalardaki 

genel ekipmanlar %13‟ünden, aydınlatma %12‟sinden, mutfak %11‟inden, havuzlar için kullanılan 

pompalar %7‟sinden ve sıcak su, çamaĢır yıkama %5‟inden sorumludur (Uluslararası Sürdürülebilir 

UlaĢım, 2022). ġekil 2.25 otellerde enerji tüketim alt alanlarını ve oranlarını göstermektedir. 

Konaklama türüne göre de karbon ayak izi değiĢmektedir. Her Ģey dahil oteller misafir/gece baĢı 20,6 

CO2 kg ile en yüksek karbon ayak izine sahipken, bunu 19 CO2 kg ile daireler, 15,9 CO2 kg ile tatil 

evleri, 14,3 CO2 kg ile misafirhaneler, 7,9 CO2 kg ile kamplar ve 4 CO2 kg ile yatak-kahvaltı (B&B) 

izlemektedir (Pang vd, 2013). Bu bulguyla paralel olarak, Tsai vd., (2014) tarafından turizm 

konaklama sektöründeki CO2 emisyonlarının analizine odaklanan çalıĢmalarının sonucunda Tayvan'da 

daha yüksek hizmet seviyelerine sahip otellerin kiĢi/gece baĢına daha yüksek ortalama CO2 emisyonu 

ürettiğini tespit etmiĢlerdir. 

 

 
 

ġekil 2.25:  Barbados otellerinde enerji kullanımının faaliyetler içindeki dağılımı  

(Uluslararası Sürdürülebilir UlaĢım, 2022) 

 

Literatürde bazı çalıĢmalar alt sektörler dıĢında turist profillerine ve destinasyonlara odaklanarak farklı 

destinasyonlarda belirli bir turist profilinin karbon salınımlarındaki değiĢimleri incelemiĢlerdir. 

Örneğin Ġngiliz turistlerin gece/kiĢi baĢı karbon salınımı Mayorka‟da 27 CO2 kg iken Kıbrıs‟ta 66 CO2 

kg olduğu belirlenmiĢtir. Kısa mesafe uçuĢla gidilen destinasyonlar uzun mesafelerden daha az 

emisyon salınımına sebep olmaktadır (Gössling vd., 2005). Farklı büyüklükteki salınımların sebebinin 

turistlere sunulan hizmet, imkanlar, ulaĢım biçimi ve destinasyona olan mesafe olduğu söylenebilir. 

Turist profilinden bağımsız destinasyonlarda turizm sektörünün toplam emisyon içindeki payının ABD 

Rocky Mountain Ulusal Parkı'nda yaklaĢık %10, Amsterdam'da %4 (Gössling vd., 2005), SeyĢeller'de 

%12 (Gössling ve Schumacher, 2010), Avustralya'da %9 (Dwyer vd., 2010) ve Amerika BirleĢik 

Devletleri'nde %13 (EPA, 2000) Ģeklinde çeĢitlilik gösterdiği görülmektedir.  

 

Turizm kaynaklı karbon emisyonu çeĢitli çalıĢmalarda farklı yöntemler ve yaklaĢımlar kullanarak 

hesaplanmıĢ dolayısı ile farklılaĢan sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Bu yaklaĢımların farklılaĢan bakıĢ açıları, 

turizm envanterini oluĢturmak için kullandıkları prensipler ve bunların tanımları Sun vd., (2020) 

tarafından yapılan çalıĢmada Tablo 2.12‟de görüldüğü Ģekliyle özetlenmiĢtir.  
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Tablo 2.13: Turizm karbon envanteri tanımları (Sun vd., 2020) 

 
Prensip Ġsim Tanım Kaynak 

1.Üretimle ilgili 

ilkeler 

 

Üretime dayalı yaklaĢım 

(ÜDY)  

[Production-based 

approach (PBA)] 

 

Turizm endüstrileri tarafından doğrudan 

üretilen emisyonları, ülke bazlı 

havayollarından (gelen ve giden hizmetler) 

kaynaklanan emisyonları, ülkenin turizm 

endüstrisine satılmak üzere mal ve hizmet 

üretiminde girdi olarak kullanılan ithalattan 

kaynaklanan emisyonları içerir (ancak 

turistler tarafından doğrudan satın alınan 

ithalatları içermez) 

Dwyer ve 

diğerleri (2010) 

Turizm üretici sorumluluğu 

(TÜS)  

[Tourism producer 

responsibility (TPR)] 

Turistlerin talep ettiği mal ve hizmetlerin 

arzıyla bağlantılı bir ülkede üretilen toplam 

emisyonları açıklar (bu, bir yerel karbon 

ayak izidir ve talep, domestik turistlerden 

gelir). 

Casarso ve 

diğerleri (2015) 

Üretim Muhasebesi Ġlkesi 

(ÜMĠ)  

[Production Accounting 

Principle (PAP)] 

Bu malın nerede veya kimler tarafından 

tüketildiğine bakılmaksızın, referans ülkede 

tescilli turizm hizmetlerinin üretiminden 

kaynaklanan emisyonlar. Bölgesel 

emisyonlar için hesaplar. 

Sun ve diğerleri 

(2019) 

2.Tüketimle ilgili 

ilkeler 

 

Ġkamet bazlı muhasebe 

(ĠBM)  

[Residence-based 

accounting (RBA)] 

Emisyonları turistlerin ikamet ettiği ülkeye 

tahsis eder ve geleneksel karbon ayak izi 

kapsam ve tanımla eĢleĢir 

Lenzen ve 

diğerleri 2018) 

Tüketim Muhasebesi Ġlkesi 

(TMĠ)  

[Consumption Accounting 

Principle (CAP)] 

Yurt içinde ve yurt dıĢında seyahat eden 

yerleĢik turistlerden kaynaklı toplam 

emisyonlar. 

Sun ve diğerleri 

(2019) 

3.Destinasyonla ilgili 

ilkeler 

Harcamaya dayalı yaklaĢım 

(HDY)  

[Expenditures-based 

approach (EBA)] 

YerleĢik olmayan ve yerli turistlerin 

ülkedeki turizm harcamalarından 

kaynaklanan emisyonlar (ulusal ve 

uluslararası havacılıktan kaynaklanan 

emisyonlar, doğrudan satın alınan ithalattan 

kaynaklanan emisyonlar ve giden yerleĢik 

turistler tarafından evde yapılan harcamalar 

dahil, ancak giden uçak biletleri hariç) 

Dwyer ve 

diğerleri (2010) 

Turizm karbon ayak izi 

(TKA) 

 [Tourism carbon footprint 

(TCF)] 

Turizm üretici sorumluluğu (TÜS) 

maddesine ara ve sonuç ithalat ürünlerini de 

ekler 

 

Casarso ve 

diğerleri (2015) 

Hedef tabanlı muhasebe 

(HTM)  

[Destination-based 

accounting (DBA)] 

Emisyonları turistlerin gideceği ülkeye 

tahsis eder. 

Lenzen ve 

diğerleri 2018) 

Turizm Uydu Hesap 

Prensibi (TUHP)  

[Tourism Satellite Account 

Principle (TSAP)] 

Bir ekonominin coğrafi bölgesi içindeki tüm 

seyahat faaliyetlerini desteklemek için 

üretilen yerli ve yabancı emisyonlardan 

oluĢur. 

Sun ve diğerleri 

(2019) 
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Turizm sektörüne sosyo-ekonomik açıdan yaklaĢan çalıĢmalar alt sektörler ve toplam salınım içindeki 

paylarından ziyade daha üst ölçekten bölgesel/ulusal salınımların zaman içindeki değiĢimlerinde 

turizmin rolünü sorgulamaktadırlar. Bu yaklaĢım ile Doğan, ġeker ve Bülbül (2015), 1995-2010 

döneminde turizmin GSYĠH, enerji tüketimi ve CO2 emisyonları üzerindeki rolünü incelemiĢtir. 

ÇalıĢmanın sonucunda OECD ülkelerinde ulaĢım, tesis inĢası ve kamu hizmetleri yoluyla turizm 

sektöründe salınımların oluĢtuğuna dikkat çekerken CO2 emisyonları ile turizm geliĢimi arasında 

pozitif bir iliĢki tanımlamıĢlardır. Peeters ve Dubois (2010) 1996 ile 2015 arasındaki dönemde turist 

varıĢları ile CO2 emisyonu arasındaki iliĢkiyi incelemiĢ, turist varıĢının kısa, orta ve uzun vadede CO2 

emisyonu üzerinde önemli pozitif etkisi olduğu sonucuna varmıĢtır. Benzer Ģekilde Solarin (2014) de 

Malezya'da 1972-2010 dönemi için kiĢi baĢına gelir, turizm geliĢleri, enerji tüketimi, kentsel nüfus ve 

CO2 emisyonlarını araĢtırdığı çalıĢmasında turist varıĢları ile CO2 emisyonu arasında pozitif bir 

nedensellik olduğunu göstermiĢtir. ÇalıĢma, politika yapıcıların turizm geliĢtirme politikalarında daha 

temiz enerji programlarına odaklanması gerektiğini tavsiye etmektedir. Durbarry ve Seetanah (2014) 

da Mauritius'un 1978-2011 dönemi için zaman serisi verilerini kullanarak turist varıĢının CO2 

emisyonu üzerindeki etkisini incelemiĢtir. Sonuçlar, turist varıĢlarının hem uzun hem de kısa vadede 

CO2 emisyonu üzerinde önemli bir pozitif bir etkiye sahip olduğunu doğrulamıĢtır. Singapur‟da 

Katırcıoğlu (2014a), uzun vadeli bir iliĢkinin varlığını belirlemek için CO2 emisyonları, GSYĠH, enerji 

ve turist varıĢları arasındaki iliĢkiyi incelemiĢ, sonucunda değiĢkenler arasındaki önemli kısa vadeli ve 

uzun vadeli iliĢkiyi doğrulamıĢtır. Aynı doğrultuda, Katırcıoğlu, Feridun ve Kılınç (2014), uluslararası 

turist varıĢının Kıbrıs'ta enerji tüketimi ve CO2 emisyonlarının artması için bir katalizör olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Paramati vd, (2018) Avrupa‟da nüfus, kiĢi baĢı gelir ve turizm yatırımları ile CO2 

emisyonları arasındaki iliĢkiyi tanımlamak üzere yaptığı çalıĢmada turizmin geliĢmesinin çevrenin 

korunması yönünde katkı sunduğunu ortaya koymuĢtur. Yazar, bu durumu AB ülkelerinin 

sürdürülebilir turizm politikaları ile iliĢkilendirmektedir. Al-Mulali vd (2014) gelen turist sayısı ile 

CO2 emisyonları arasındaki iliĢkiyi ulaĢım sektörü üzerinden değerlendirmektedir. Açıklayıcı değiĢken 

olarak gelen turist sayısı, enerji tüketimi, kent nüfusu verilerini kullanarak panel veri analizi yapmıĢtır. 

Analiz sonucuna göre CO2 salınımlarına bu değiĢkenlerin tümünün pozitif etkisi olduğu ancak Avrupa 

bölgeleri için, çalıĢma turizm ve CO2 emisyonları arasında uzun vadeli bir iliĢki bulunamadığı ortaya 

çıkmıĢtır. 

 

Sürdürülebilir çevre dostu turizm geliĢimi iklim değiĢikliği ile mücadelede oldukça kritik bir 

noktadadır. Davies ve Cahill (2000) turizmin çevresel etkilerini 3 kategoride özetlemiĢtir. 1) doğrudan 

etkiler; bir destinasyona yapılan seyahatler, destinasyonda gerçekleĢtirilen yürüyüĢ, tekne gezisi gibi 

turist faaliyetleri ve turistlere yönelik tesislerin yapımı, iĢletmesi ve sürdürülmesi ile ilgili süreçler. 2) 

“yukarı yönde” etkiler servis sağlayıcıların tedarik zincirindeki etkilerini ifade etmektedir. Örneğin bir 

otel geri dönüĢümlü malzeme kullanarak tedarikçiler üzerinde “yukarı yönde” çevresel etkileri azaltan 

bir etki yaratabilir. Tedarik iliĢkilerinde çevresel etkiyi azaltmak özel sektör ve sivil toplum 

kuruluĢlarının çabaları ile mümkün olabilir. 3) “aşağı yönde” etkiler ise hizmet sağlayıcıların davranıĢ 

ve tüketim kalıpları üzerindeki etkilerini ifade etmektedir. Örneğin oteller odalardaki tekstillerin her 

gün yıkanmaması gibi bir opsiyon sunarak enerji ve su tüketiminin azaltılmasına katkıda 

bulunabilirler, ekoturizm çerçevesinde turistlerin çevre duyarlılığı konusunda bilinçlenmesi için 

eğitimler düzenlenebilir, tur öncesi çevresel rehberler ile farkındalık arttırılabilir.  

 

Türkiye‟de turizm ile karbon emisyonları arasındaki iliĢkiyi tanımlamaya odaklanan çeĢitli çalıĢmalar 

bulunmaktadır. Ekonomik geliĢme, turizm geliĢimi, enerji kullanımı ve CO2 emisyonu arasındaki 

iliĢkiyi açıklama hedefiyle genelde ekonometrik ve istatistiksel yöntemlere geçmiĢten bugüne 

değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi inceleyen modeller turizm ile ekonomik büyüme arasında (Balli vd., 

2019; Saint Akadiri vd., 2019; Eyuboğlu ve Uzar, 2020), turizm ile CO2 emisyonları artıĢı arasında 

(Katırcıoğlu, 2014b; Yorucu, 2015; Balli vd., 2019; Doğru vd., 2020; Saint Akadiri vd., 2019; 

Eyuboğlu ve Uzar, 2020; Karadağ, 2021), turizm ile ekolojik ayak izi/ekolojik bozulma arasında 

(Godil vd., 2020; Karadağ, 2021; Sun vd., 2021) pozitif iliĢki tanımlamıĢlardır. Balli vd. (2019)‟e göre 

ekonomik kalkınma ile turizm arasında çift yönlü olumlu bir iliĢki vardır. BaĢka bir söylemle 

ekonomik büyüme turizm de büyümeyi getirirken turizmdeki büyüme ekonomik büyümeye katkıda 
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bulunmakta ancak bu her iki denklem de CO2 seviyesini arttırmaktadır. Katırcıoğlu (2014b)‟na göre 

turizm geliĢimi daha fazla enerji tüketimine sebep olmakta, enerji tüketimi ise daha fazla CO2 

salınımına dolayısıyla iklim değiĢikliğine katkıda bulunmaktadır. Doğru vd. (2020) çalıĢma 

bulgularına göre Avrupa ülkelerini örnek vererek (Ġtalya, Lüksemburg, Slovakya) sürdürülebilir turizm 

pratiklerinin emisyonlar karĢısında olumlu bir etki oluĢturduğunu ancak Türkiye‟de hala negatif etkiler 

görüldüğünü vurgulamaktadır. Sun vd., (2021) belirli bir ekonomik seviyeye gelene kadar ekonomik 

büyümenin çevreye zarar verdiği, ancak denge noktasına ulaĢtığında çevre dostu yaklaĢım 

geliĢtirdiğini, Türkiye‟nin henüz bu denge noktasına ulaĢmadığını ve turizm kalkınmasının çevreye 

zarar vermeye devam ettiğini belirtmektedir. Eyuboğlu ve Uzar (2020) literatürde tanımlanan 

emisyon-kalkınma-turizm iliĢkisine farklı bir boyut katarak CO2 emisyonu, ekonomik kalkınma ve 

enerji tüketiminin de uzun vadede turizm kalkınmasında etkili olduğunu, dolayısıyla turistlerin seyahat 

edecekleri ülkedeki çevre kalitesine önem verdiklerini belirtmektedir. 

 

Türkiye literatüründeki çalıĢmalarda alt sektörlerdeki karbon salınımı ve ayak izini ölçen sınırlı sayıda 

kaynağa ulaĢılmıĢtır. UlaĢılan kaynaklar ulaĢım ve konaklama alt sektörleri ile ilgili durumu ortaya 

koymaktadır. Yorucu (2015) uluslararası turizm ve elektrik tüketiminin CO2 emisyonları ile doğrudan 

iliĢkili olduğunu ve Türkiye‟de bu iliĢkinin en güçlü kurulduğu alt sektörün dünya literatürüne paralel 

olarak ulaĢım olduğunu belirtmektedir. EĢitti ve Duran (2018) Çanakkale özelinde yaptıkları karbon 

ayak izi çalıĢmasında özel araçla gerçekleĢtirilen seyahatlerin CO2 emisyonlarına çarpıcı katkılarının 

olduğu, ildeki toplu taĢım sistemindeki yetersizliğin bunun temel sebebini oluĢturduğu sonucuna 

varmıĢlardır. Yavuz (2020) ise Antalya ilinde bir örneklem otel tesisi üzerinden karbon ayak izini 

hesapladığı çalıĢmada elektrik, su, doğalgaz ve motorin kullanımlarının CO2 emisyonlarına katkılarını 

kıyaslamıĢ, en fazla karbon ayak izine sahip bileĢenlerin elektrik ve doğal gaz tüketimi olduğu, bu 

tüketimlerin turizm sezonundan bağımsız olarak çok yüksek seviyede gerçekleĢtiği sonucuna 

ulaĢmıĢtır.  

 

Mevcut eğilimler yüksek sera gazı emisyonlu turizmin payında bir artıĢ olduğunu göstermektedir. 

Turizmde salınımları düĢürmeye yardımcı olacak teknolojik geliĢmeler konaklama ve ulaĢımda enerji 

verimliliğinin sağlanmasına odaklanmalıdır. Demiryolu hatlarının geliĢtirilmesi ve karayolunda 

kullanılan araçlar için alternatif enerjilerin geliĢtirilmesi önemli adımlardır (Peeters, 2007). Hava 

ulaĢımında etkin politika ve uygulama değiĢiklikleri ile salınımları düĢürmek mümkündür (Scott vd., 

2010). Bu noktada turizmin iklim değiĢikliğine nasıl cevap verdiği turizmin sürdürülebilirliği için 

oldukça kritiktir (Shakouri ve Khoshnevis., 2017). Turizm endüstrisinin uzun dönem ayakta 

kalabilmesi için ulaĢım, çevre gibi turizm ile iliĢkili sistemlerin sürdürülebilir bir yol izlenerek 

iliĢkilendirilmesi, yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanımının azaltılması ve ekonomik 

planlamada radikal değiĢimleri gidilmesi gerekmektedir (Zolfani vd., 2015). 

 

2.5. Türkiye Turizm Sektörünün Ġklim DeğiĢikliğinden Etkilenebilirliği ve Ġklim DeğiĢikliğine 

Etkileri Üzerine GerçekleĢtirilen ÇalıĢmalar 

 

Türkiye turizminin iklim değiĢikliğinden nasıl etkileneceğini gerek ulusal gerek bölgesel gerek iĢletme 

ölçeğinde araĢtıran çeĢitli çalıĢmalar bulunmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak Türkiye‟de yapılmıĢ 

yüksek lisans ve doktora tezleri ele alınmaktadır (Tablo 2.13). Sonrasında Türkiye üzerine yapılmıĢ 

makaleler, bildiriler, kitap ve kitap bölümleri incelenmektedir. Ġncelemede önce derleme Ģeklinde 

Türkiye‟de iklim değiĢikliğinin turizme etkilerinin genel çerçevesini sunan çalıĢmalar, sonra turizm 

türüne göre gruplanmıĢ saha çalıĢmaları içeren araĢtırmalar ve bulguları sunulmaktadır. 
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Tablo 2.14: Türkiye‟de iklim değiĢikliği ve turizm konusunda yapılmıĢ yüksek lisans çalıĢmaları 

 
 REFERANS AMAÇ ÇALIġMA ALANI SONUÇ 

F
ar
k
ın
d
al
ık
 ö
lç
ü
m
le
ri

 

Zengin, 2009 

Ġklim değiĢikliğinin turizm 

üzerindeki etkilerini tartıĢmak ve 

ilgi gruplarının farkındalığını ve 

tepki mekanizmalarını 

değerlendirmek 

Antalya 

Ġlgili grupların iklim değiĢikliği 

etkileri hakkında farkındalıkları 

var, ancak etkilerin negatif 

olacağını düĢünmüyorlar 

Herhangi bir hazırlık yapılmıyor 

Sevim, 2009 
Ġklim değiĢikliğinin etkilerini 

araĢtırmak 
Antalya 

Konaklama iĢletmelerinin büyük 

bir kısmının iklim değiĢikliğinden 

etkilenmekte, 

Elektrik kesintileri ve kuraklığa 

bağlı su sıkıntılarından öne çıkan 

etkiler, 

ĠĢletmelerin yarısının temel 

tedbirleri aldığı, yarısının hiçbir 

hazırlık yapmadığı görülmekte, 

ĠĢletmelerin büyük kısmının henüz 

bir çevre politikası ve eylem 

planına sahip değil 

Kolsuz, 2021 

Marmara Bölgesi'ndeki mevcut 

marinaların küresel iklim 

değiĢikliğinin etkilerine karĢı 

risk algısı ve hazırlık durumunun 

incelenmesi 

Marmara Bölgesi 

Marina yöneticilerinin iklim 

değiĢikliğine yönelik algılarının 

yüksek değerlerde olduğu, 

Katılımcıların iklim değiĢikliği 

hakkında endiĢeli oldukları 

Özkan, 2021 

Ġstanbul ilinde ikamet eden yerel 

halkın, iklim değiĢikliği ve 

turizme yönelik algılarını tespit 

etmek 

Ġstanbul 

Ġstanbul yerel halkının çevre ve 

iklimdeki değiĢikliklerin farkında 

olduğu, 

Bilinç ve turizm etkisi yönünde 

bilgi eksikliklerinin olduğu, 

T
u

ri
st

 t
er

ci
h
le

ri
 

ÇavuĢgil, 

2010 

Ġklim değiĢikliğinin turizm 

talebine etkisinin incelenmesi 
Çanakkale 

Ziyaret döneminin değiĢmesi, 

Konaklama süresinin azalması, 

E
tk

i 
an

al
iz

i 

ġenerol, 2010 
Ġklim değiĢikliğinin turizme 

etkilerinin araĢtırılması 
Türkiye 

Ġklim değiĢikliği günümüzde 

turizmi etkilemeye baĢladı, 

Gelecekte iklim değiĢikliği turizm 

sektörünü hem negatif hem de 

pozitif etkileyecek, Ġklim 

değiĢikliğinin mağdurlarından biri 

olan turizm aynı zamanda bu 

sürecin oluĢmasına katkıda 

bulunmakta 

Yozcu, 2011 

Ġklim değiĢikliğinin Türkiye 

termal turizm üzerine etkisinin 

araĢtırılması 

Bursa 

Kar yağıĢının azalması termal 

kaynakları olumsuz etkilemekte, 

Talebin Temmuz-Ağustos 

aylarında azalacağı, kıĢın artacağı 

Kum, 2011 

Ġklim değiĢikliğinin ülkemizin 

Güney ve Güneybatı sahillerinde 

yer alan kıyı 

destinasyonlarındaki turizm 

konfor Ģartlarına etkisinin 

araĢtırılması 

Güney ve Güneybatı 

Kıyıları 

Bahar ayları en yüksek konfor 

seviyesine sahiptir, 

Yazın konfor seviyeleri düĢmekte, 

Konfor seviyeleri kıĢ aylarında da 

yüksek 

Turizmin 12 aya yayılma 

potansiyeli 
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Tablo 2.13 (devamı): Türkiye‟de iklim değiĢikliği ve turizm konusunda yapılmıĢ yüksek lisans 

çalıĢmaları 
 

 

 

REFERANS AMAÇ ÇALIġMA ALANI SONUÇ 

Demiroğlu, 

2013 

Ġklim değiĢikliğinin kıĢ 

turizmine etkisinin araĢtırılması 

Türkiye‟deki 12 kayak 

merkezi 

1° C‟lık ısınma senaryosunda 12 

merkezin de bir kar güvenirliği 

sorunu yaĢamadığı ve 

yaĢamayacağı,  

2° C‟lık ısınmada Kartepe, 

Elmadağ, Davraz ve Saklıkent‟in 

sorun yaĢayacağı, 

4° C‟lık ısınmada Bozdağ‟ın da 

ekleneceği  

Atalay, 2014 
Kıyı yönetimi için deniz seviyesi 

yükselme riskinin ölçülmesi 
Fethiye Körfezi 

Karanın su altında kalması, 

Kıyı erozyonu, 

Deniz kabarması,  

Su baskınları riskleri oluĢmaktadır 

Seyfioğlu, 

2020 

Olası iklim değiĢikliği 

senaryoları ile kıyı çizgisi 

değiĢiminin incelenmesi 

Güney Ege 

1984-2016 yılları arası 

KuĢadası‟nda birikme yoluyla 

Gökova Körfezi ve Marmaris‟te 

aĢınma yoluyla kıyı çizgisi 

değiĢmiĢtir 

ġensoy, 2020 

Turizm sektörünün geleceği 

açısından sıcaklık indisleri ile 

termal biyoklimatik indisler 

arasındaki iliĢkilerin incelenmesi 

Antalya 

RCP4.5 senaryosuna göre ilkbahar 

mevsiminin Korkuteli ve Elmalı 

dıĢında her dört dönemde de 

genellikle konforlu olacağı, 

RCP8.5 senaryosuna göre konforlu 

yıl sayılarının kıyı kesimlerinde 

azalıp dağlık kesimlerde artacağı 

Çağlak, 2021 

Ġklim değiĢikliğinin biyoklimatik 

konfor Ģartları üzerine etkileri ve 

olası sonuçlarının incelenmesi 

Samsun, Kayseri ve 

Adana 

Yaz mevsiminde akĢam ve sabah 

saatleri konforlu, öğle saatlerinde 

yüksek sıcaklığın yaĢandığı, 

GeçiĢ mevsimlerinin konforlu 

olduğu 

Adana‟da kıĢ mevsiminin konforlu 

olduğu  

Turizm sezonlarının değiĢeceği 

Aygün, 2021 

Ġklim değiĢikliğinin turizm 

sektörüne sosyo ekonomik 

etkilerini ölçmek 

30 il 

Turist talebinin düĢeceği, Akdeniz 

bölgesinin iklim değiĢikliğinden 

olumsuz etkileneceği,  

Ġç Anadolu bölgesinde fırsata 

çevrilebilecek iklim potansiyelleri 

oluĢacağı 

 

Türkiye için yapılan çalıĢmalar ilk yıllarda iklim değiĢikliğine karĢı farkındalığa odaklanmıĢken 

(Zengin, 2009; Sevim, 2009), ileriki yıllarda mekânsal analizlere rastlanmaktadır (örn: Demiroğlu, 

2013; ġensoy, 2020; Aygün, 2021; Çağlak, 2021). Bu durum 2010‟lu yılların baĢından 2020‟lere 

geçen sürçte farkındalığın yükseldiğini, artık bir adım öteye geçilerek etki ve önlem alanında 

çalıĢmalara ağırlık verildiğini göstermektedir. ġenerol (2010) Türkiye geneli için bir değerlendirme 

yaparak Akdeniz ve Ege kıyılarının sıcaklık artıĢından olumsuz etkileneceğini, kıyı turizmine talebin 

azalacağını, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde uygun iklim koĢulları görüleceğini, olumlu 

etkilenecek bölgelerin baĢında Karadeniz‟in geldiğini söylemektedir. 

ÇalıĢmaların büyük çoğunluğu termal konfor indeksleri üzerinden iklim değiĢikliği etkilerini ölçmeye 

ve değerlendirmeye çalıĢmıĢlardır. Yapılan çalıĢmaların sonuçları birbirleri ile tutarlıdır. Kum (2011) 

tarafından yapılan çalıĢmada Türkiye‟nin Güney ve Güneybatı sahilleri için TCI yöntemi kullanılarak 

1983-2006 yılları arasındaki konfor seviyeleri araĢtırılmıĢ, bahar aylarında en yüksek konfor 
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seviyelerine ulaĢıldığı, yaz aylarında konfor seviyesinin düĢtüğü ancak kıĢ aylarında da yüksek konfor 

seviyeleri görüldüğü ortaya çıkmıĢtır. Bu doğrultuda bu coğrafyada turizmin 12 aya yayılma 

potansiyeli olduğu vurgulanmıĢtır (ġekil: 2.26).  

 

ġekil 2.26:  1983-2006 yılları arasındaki aylık ortalama TCI değerleri  (Kum, 2011).  

ġensoy (2020), konfor seviyelerini değerlendirdiği çalıĢmasında Antalya‟da yaz sezonunun dağlık 

yayla bölgeleri dıĢında kalan alanlarda çok sıcak olacağını, ilkbahar mevsiminde ise dağlık bölgeler 

hariç yüksek konfor seviyesinde olacağını ortaya koymuĢtur. Ġyimser (RCP4.5) senaryodan kötümser 

(RCP8.5) senaryoya artan sıcaklık sebebiyle konfor seviyesinin düĢeceğini vurgulamaktadır (ġekil 

2.27). RCP8.5 senaryosunda yaz mevsimi hiçbir istasyonda yüksek konfor düzeyine çıkamamaktadır 

(ġensoy vd., 2020). ÇalıĢmanın devamında konfor seviyeleri TCI kullanılarak hesaplanmıĢ ve 

karĢılaĢtırılmıĢtır (ġekil 2.28). TCI değerlerinin alansal dağılımında görüldüğü gibi kıyı alanları ve 

dağlık alanlar birbirlerine alternatif oluĢturmakta birinin konfor seviyesinin düĢüĢ gösterdiği yerde 

diğeri yükseliĢ göstermektedir. 12 aya yayılan bir turizm modeli ile bunun değerlendirilebileceği yazar 

tarafından ifade edilmektedir. 

  

ġekil 2.27:  Antalya‟da ilkbahar (solda) ve yaz (sağda) termal konfor dağılımı  (ġensoy, 

2020).  
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ġekil 2.28:  TCI değerlerinin alansal dağılımı  (ġensoy, 2020).  

Aygün (2021) 3 aĢamadan oluĢan ve iklim değiĢikliğinin sosyo-ekonomik etkilerini ölçmeyi 

amaçlayan çalıĢmasında Türkiye turizm strateji planı referansında açık hava turizmi için turizm 

altyapısı geliĢmiĢ ve geliĢme potansiyeli bulunan 30 ilin analizini yapmıĢtır. Ġlk aĢamada iklim 

değiĢikliğinin doğrudan etkisini TCI yöntemini kullanarak konfor seviyesindeki değiĢim üzerinden 

değerlendirmiĢtir. Referans yılı (1959-2017) ve projeksiyon yılı (2019-2100) konfor seviyelerindeki 
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değiĢim ġekil 2.29‟te görülmektedir. Referans yılında kıĢın düĢük olan turizm konfor seviyeleri 

ilkbaharda en yüksek seviyeye çıkmakta, yazın bazı kıyı kentlerinde düĢerken sonbaharda tekrar 

yükselmektedir. Projeksiyon yılı değerlerine bakıldığında kıĢ mevsimi konfor değerlerinde ciddi bir 

yükselme, diğer mevsimlerin tümünde ise düĢüĢ gözlenmektedir. Yaz mevsimi en çok düĢüĢün 

görüldüğü mevsim olmakla birlikte özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarındaki görece konforsuz koĢullar 

dikkat çekmektedir. Sonbaharda da turizme elveriĢli olmayan iklim koĢulları devam etmekte hatta 

Denizli, Antalya, Hatay illerinde daha da düĢmektedir. Ġklim değiĢikliğinin doğrudan etkilerine 

bakıldığında Türkiye turizminin önde gelen illerinde önemli konfor kayıpları yaĢandığı, buna karĢılık 

Ġç Anadolu bölgesinde bulunan ve turizm geliĢme potansiyeline sahip bazı illerin ise konfor 

seviyelerinin korunduğu hatta bazı aylarda yükseldiği görülmektedir. 

 

 
a) Referans Yılı 

 
b) Projeksiyon Yılı 

 

ġekil 2.29:  Turizm konfor seviyelerindeki değiĢim  (Aygün, 2021). 
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ÇalıĢmanın ikinci aĢamasında konfor değiĢimlerine bağlı olarak turizm talebindeki değiĢim 

istatistiksel yöntemlerle tahmin edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu aĢamasa model orta (2050) ve uzun (2080) 

vadedeki değiĢimleri değerlendirmek üzere iki aĢamalı kurgulanmıĢtır (Aygün Oğur ve Baycan, 2022). 

Modelde iklim değiĢikliğini temsil eden değiĢken TCI puanları olurken turizm talebi verisini geceleme 

sayısı oluĢturmuĢtur. Ġklim değiĢikliği (TCI) ve turist geceleme sayısı dıĢındaki tüm faktörler sabit 

kabul edilerek model referans yılı verilerine göre kalibre edilmiĢ, projeksiyon yılı tahminleri 

üretilmiĢtir. Bu çalıĢmanın sonuçlarına göre Türkiye iklim değiĢikliği etkilerini 2050‟li yıllarda 

görmeye baĢlayacak, 2080‟li yıllarda ise bu etkiler küçük bir farkla artacaktır. Turizm talebinde en 

ciddi düĢüĢ görülen iki il Muğla (%60) ve Aydın (%50) olmuĢtur. Bunları Mersin (%49), Kars (%45), 

Antalya (%-42), Trabzon (%38), Bursa (%32) ve Ġzmir (%31) izlemektedir. ġekil 2.5‟te görüldüğü 

gibi Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyıları en çok turist kaybının beklendiği, iklim değiĢikliğinin 

doğrudan olumsuz etkilerinin en çok yansıdığı bölgelerdir. Aynı zamanda bu bölgeler Türkiye‟nin en 

çok turizm yatırımının olduğu, en yüksek turizm iĢletmesi, ikinci konut ve yatak kapasitesinin 

görüldüğü, en çok turistin ziyaret ettiği turizm merkezlerini kapsamaktadır. Buna karĢılık Marmara ve 

iç bölgelerdeki Ġstanbul, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, EskiĢehir, Ankara, Adana, Amasya, 

Sivas, Gaziantep, ġanlıurfa ve Mardin‟de görece daha az turizm talebi azalması beklenmektedir. 

NevĢehir baĢta olmak üzere iç kesimlerde konumlanan Adıyaman, Kütahya, Konya ve Denizli‟nin 

iyileĢen iklim koĢulları sayesinde turizm talebinde de artıĢ göstermesi beklenmektedir. Bu iller 

gelecekte teĢvik edilebilecek alternatif turizm destinasyonları ve turizm türleri için birer potansiyeli 

temsil etmektedir. ÇalıĢma sonucu ilgi çekici bir noktaya daha vurgu yapmaktadır; Ege ve Akdeniz‟de 

görülen bu ciddi düĢüĢe ve Anadolu‟daki yükseliĢe rağmen kıyı bölgelerinin Türkiye‟nin baskın 

turizm merkezleri olmaya ve en fazla sayıda ziyaretçi çekmeye devam etmesi beklenmektedir. 

Türkiye‟nin 2100 yılına kadar 2008-2017 yıllarına kıyasla %42 uluslararası turizm talebinde azalma 

görüleceği ortaya çıkmaktadır (ġekil: 2.30). 

 

 
ġekil 2.30:  Türkiye uluslararası turizm talebi değiĢikliği (%) (2050/2080)  (Aygün Oğur 

ve Baycan, 2022).  

 

ÇalıĢmanın son aĢamasında Girdi-Çıktı analizi ve Ryan Short-Cut modeli kullanılarak turizm 

talebindeki düĢüĢün ulusal ve yerel ekonomiye doğrudan ve dolaylı etkisi değerlendirilmiĢtir. Bu 

aĢamada ekonomisi en çok etkilenecek olan iller Antalya, Ġstanbul ve Muğla olarak tespit edilmiĢtir. 

Çıkan sonuçlara göre iklim değiĢikliğinden sosyo-ekonomik açıdan en çok etkilenen bölgeler 

ekonomilerini sürdürebilmek için riskleri azaltmaya yönelik çalıĢmalar yapılmalıdır. Bunun yanında 

belirlenen risk ve potansiyellere göre turizm stratejisi de güncellenmelidir (Aygün Oğur, 2022). Aygün 

ve Baycan (2020) tarafından yapılan çalıĢma mevcut turizm strateji planının iklim değiĢikliği ile 

mücadelede olumlu ve eksik yönlerini ortaya koymakta, gelecek planlarda iklim değiĢikliği etkilerini 

gözeten bir turizm kalkınması için yol haritasını çizmektedir.  
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Kış turizmi alanındaki öncü araĢtırmacılarından biri olan Demiroğlu (2013) iklim değiĢikliğinin 12 kıĢ 

turizm merkezine etkisini ölçen çalıĢmasında her bir kayak merkezi için kar güvenirliği sınırlarını 

belirlemiĢ, 1
0
C, 2

0
C ve 4

0
C sıcaklığın artması senaryolarında hangi destinasyonların risk altında 

kalacağını ortaya çıkarmıĢtır (Tablo 2.14).  

Tablo 2.15: Türkiye‟deki baĢlıca kayak merkezlerinin kar güvenirliği (Demiroğlu, 2013). 

 

1
0
C ısınma senaryosunda tüm turizm merkezleri kar güvenilirliğini sağlarken, 2

0
C ısınma 

senaryosunda sırasıyla Kartepe, Elmadağ, Davraz ve Saklıkent kar güvenilirliğini kaybetmekte ve 4
0
C 

ısınma senaryosunda kar güvenilirliğini kaybeden merkezlere Bozdağ eklenmektedir. En dayanıklı 

merkezler olarak Zigana, Kartalkaya, SarıkamıĢ, Uludağ, Palandöken ve Erciyes öne çıkmaktadır.  

Literatür taramasının makale, bildiri, kitap ve kitap bölümü kısmında Türkiye’de iklim değişikliğinin 

turizm üzerindeki potansiyel etkileri Ģu Ģekilde sıralanmaktadır (Gülbahar, 2008; Yıldız, 2009; 

Gökbulut vd., 2013; Aydemir ve ġenerol, 2014; Somuncu, 2018).  

 KıĢ aylarında kar yağıĢının azalması yerine yağmur Ģeklinde yağıĢların artması 

 KıĢ turizm merkezlerinde talebin düĢmesi 

 KıĢ turizm merkezlerinde verimliliğin düĢmesi 

 Turizm ekonomisinin olumsuz etkilenmesi 

 KıĢ turizm sezonunun kısalması 

 Bugünün popüler kıĢ turizm merkezleri (Uludağ, Kartalkaya vb.) yerine Doğu‟daki 

dağların daha elveriĢli olması ve tercih edilmesi (Palandöken, Ağrı, vb.) 

 Deniz seviyesinin yükselmesi (2030 yılına kadar 30 ile 100 cm arasında bir yükselme 

beklenmektedir) 

 Kıyı Ģeridinin, plajların sular altında kalması ve bir kısmının yok olması 

 Marina ve hizmet alanının sular altında kalması 

 Turizm hizmet tesisleri ve altyapısının sular altında kalarak zarar görmesi 

 Deniz turizmi, yat turizmi, balıkçılık, dalıĢ gibi turizm türlerinin yapılamaması ve 

turistlerin baĢka turizm destinasyonlarına yönelmesi 

 Sıcak ve ısı dalgalarının artması 
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 Konforsuz iklim koĢullarının oluĢması  

 Sağlık problemlerinin ortaya çıkması 

 YaĢlı turistlerin sayılarının azalması 

 Akdeniz bölgesinin çekiciliğini kaybetmesi 

 Akdeniz ve Ege kıyıları yerine Karadeniz kıyılarının ön plana çıkacağı 

 Turizm sezonunun kayması 

 ĠĢletmelerin soğutma maliyetlerinde artıĢ 

 Deniz sıcaklıklarının artması 

 Orman yangınlarının artması 

 Ekoturizm alanlarının tehlike altına girmesi 

 Doğal unsurların zarar görmesi/yok olması 

 Kuraklığın artması  

 Akarsuların suyunun azalması ile doğa ve yayla turizmine ilginin azalması 

 Su kıtlığı 

 AĢırı hava olaylarının Ģiddetinin ve sıklığının artması 

  Doğal afetlerin artması 

 Her türlü turizm faaliyetinin olumsuz etkilenmesi 

 Asit yağmurlarının artması 

 Ekosistemin zarar görmesi 

 Tarihi yapıların zarar görmesi 

 Doğal çevre ve bitki örtüsünün zarar görmesi/yok olması 

 Turistik çekiciliğinin yok olması 

 Sıcaklıkların artması ile turizm mevsiminin uzaması (Olumlu etkiler) 

 Ġkincil konut sezonunun uzaması 

 Olta balıkçılığının olumlu etkilenmesi 

 Alternatif destinasyonların (Karadeniz, Ġç Anadolu gibi) öne çıkması 

 Ġlginin kıyı turizmden alternatif turizme (yayla, doğa vb.) kayması 

 Turistik aktivitelerin kıyılardan iç kesimlere yayılması 

 Turizmin 12 aya yayılması 

 Yeni yatırımlar ve istihdam olanaklarının oluĢması 

Türkiye üzerine yapılmıĢ çalıĢmalar içinde klimatik konfor seviyelerine odaklanan araĢtırmalarda bir 

yoğunlaĢma görülmektedir. Bu araĢtırmaların bir kısmı sadece mevcut durumu veya geçmiĢten bugüne 

değiĢen iklim koĢullarını değerlendirirken bazıları iklim değiĢikliği projeksiyonlarını da hesaba 

katarak değerlendirme yapmaktadır. Tablo 2.15 klimatik konfor araĢtırmalarını ve sonuçlarını 

özetlemektedir. Karadeniz‟den Ege‟ye, Akdeniz‟den Güney Doğu‟ya geniĢ bir coğrafyada iklim 

konforunun araĢtırılmıĢ olduğu görülmektedir. 
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Tablo 2.16: Turizm ile klimatik konfor arasındaki iliĢkiyi değerlendiren çalıĢmalar 

 
YAZAR ÇALIġMA ALANI SONUÇLAR 

Güngör ve Cengiz, 

2006 

Artvin Ġlin büyük bir bölümünde iklim konforu potansiyeli çok yüksek ve 

yüksektir 

Ġl bütünündeki iklim verileri rekreasyon aktiviteleri için uygundur 

Güçlü, 2008 Alanya-Samandağ Efektif sıcaklık değerlerinin insan konforuna uygun olduğu süre 111 

gündür 

Deniz turizmi yönünden en uygun dönem 8 Mayıs–13 Temmuz ve 5 

Eylül–24 Ekim 

Ġnsan konforu yönünden ey uygun dönem ise 23 Eylül–9 Kasım arasında 

görülmektedir 

14 Temmuz–4 Eylül arasında deniz mevsimi yönünden uygun olmayan 

bir dönemdir 

Güçlü, 2009 Batı Karadeniz 18 Haziran – 6 Eylül arasındaki dönem deniz banyosu için uygundur, 

Haziran ve Eylül ayları en konforlu aylardır 

Kısa güneĢlenme süresi, yüksek nem olumsuzluk yaratmaktadır 

Güçlü, 2010a  Doğu Karadeniz 3 Haziran-25 Haziran ve 6 Eylül-27 Eylül kıyı turizmi için iklim 

konforunun en uygun olduğu dönemler 

Deniz banyosu yönünden en uygun dönem 11 Temmuz-13 Eylül 

Kıyı turizm için iklim Ģartları genelde istikrarsız, yağıĢ kıyı turizmi için 

en önemli iklim sorunu 

Güçlü, 2010b Sinop-Ordu Kıyı 

KuĢağı 

13 Haziran-16 Eylül arasındaki dönem deniz banyosuna uygundur 

iklim ve termal konfor yönünden en elveriĢli Ģartlar Haziran ve Eylül 

aylarında görülür 

Yüksek ekstrem hava sıcaklığı, kısa güneĢlenme süresi, yüksek bağıl nem 

ve yaz yağıĢları deniz turizmi ve iklim konforu yönünden en önemli 

klimatik sorunlardır 

Güçlü, 2010b Köyceğiz-Fethiye 

Kıyı KuĢağı 

Hava ve su sıcaklığının uygun olduğu süre 120-147 gündür, 

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklıkların ve nispi nemin çok 

yüksek olması insan sağlığı ve turizm faaliyetleri için olumsuzdur.  

ÖzĢahin vd, 2015 Artvin 2000 m yükselti basamağının altındaki vadiler ile kıyı sahası konforlu, 

üzerindeki dağlık kesimler (Rize, Kaçkar, Karçal ve Yalnızçam dağları) 

ise konforsuz özelliklere sahiptir 

Çağlak vd., 2017 Amasya Mayıs ayının ortalarından, Temmuz ayı ortalarına kadar olan dönem ve 

Ağustos ayı sonu ile Eylül ayı ortalarına kadar olan dönem konforludur 

Öztürk ve Kadak, 

2018 

Kastamonu-

Çatalzeytin 

Temmuz ve Eylül ayları için %74 “çok iyi” 

Ocak, ġubat, Mart, Mayıs, Haziran, Ağustos, Kasım ayları %60-%70 

arası oranlarla “iyi”  

Çatalzeytin ve çevresinin iklim konforu açısından kıyı turizmine 

alternatif olarak ekoturizm aktiviteleri için iyi derecede kullanılabilir 

Karademir, 2019 Mardin Mayıs ve Ekim ayları turizm faaliyetleri için en konforlu aylar, 

Haziran, Temmuz ve Ağustos aĢırı sıcaklar, 

Aralık, Ocak ve ġubat ayları da soğuklar sebebiyle elveriĢsiz 

Sevilcan ve 

Gönençgil, 2021 

Ege Bölgesi Sıcak gece ve günlerde artıĢ,  

Serin gece ve günler, soğuk devre süresi, günlük sıcaklık aralığı azalıĢ 

eğilimindedir 

Efe ve Gözet, 2021 Samsun Yaz aylarında en yüksek TCI değeri “mükemmel”,  

Sonbaharda “çok iyi”, 

Ġlkbaharda “iyi”, 

KıĢ mevsiminde “kabul edilebilir” 

 

Kıyı alanlarında iklim değiĢikliğinin etkilerini belirlemeyi amaçlayan çalıĢmalarında Geymen ve 

Dirican (2016) deniz seviyenin yükselmesi sonucu tehlike altında kalan kıyı alanlarına 

odaklanmaktadırlar. ġekil 2.31 2100 yılı senaryolarına göre deniz seviyesinin değiĢimini gösterirken 

ġekil 2.32 2500 yılı senaryosu için aynı değiĢimi göstermektedir. Senaryolar IPCC 5. Değerlendirme 

raporuna referansla belirlenmiĢtir. ÇalıĢmanın sonuçları gelecek 500 yılda Türkiye kıyılarının doğal 

afetlere maruz kalabileceğini, En çok etkilenen ilerin ise sırasıyla Adana, Edirne, Ġzmir ve Samsun 

olacağını ortaya koymaktadır. Toplamda kıyılarda bulunan 28 ilin deniz seviyesi yükselmesinden 

etkilenmesi beklenmektedir. 
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ġekil 2.31: 2100 yılı senaryolarına göre deniz seviyesi yükselmesinin kıyılara etkisi  

(Geymen ve Dirican, 2016).  

 

ġekil 2.31: 2500 yılı senaryolarına göre deniz seviyesi yükselmesinin kıyılara etkisi (Geymen ve 

Dirican, 2016). 

Gökçe vd. (2018) tarafından yapılan çalıĢmada Alanya örneği üzerinden deniz seviyesi yükselmesine 

karĢı mekânsal kırılganlık ölçülmektedir. Deniz seviyesinden 0-10 metre yükseklikte olan alanlar risk 

altındaki alanlar olarak belirlenmiĢ, bu alanlarda yer alan kentsel yerleĢim ve doğal alanlar tespit 

edilerek riskin büyüklüğü ortaya konmuĢtur. Bu alan içerisinde kamu alanları, kültürel miras alanları, 

altyapı tesisleri, turizm tesisleri, konutlar, sanayi alanları tespit edilmiĢtir. ġekil 2.32 risk altındaki 

alçak rakımlı bölgeyi gösterirken ġekil 2.33 yüksek yoğunluklu yapıların konumlandığı bölgeyi 

göstermektedir.  
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ġekil 2.32:  Alanya‟nın 0-10 metrelik alçak rakım kıyı bölgesi  (Gökçe vd. 2018). 

 

ġekil 2.33:  Alanya kıyısı yüksek yoğunluklu bölge  (Gökçe vd., 2018). 

Üstün (2019) ise Sinop ilinin deniz seviyesinin yükselmesi durumunda karĢılaĢacağı riskleri saptamak 

amacıyla IPCC 5. değerlendirme raporundaki senaryoları kullanarak CBS analizi yapmıĢtır. 

ÇalıĢmanın sonucu Sarıkum gölü ve çevresi gibi alçak irtifadaki alanların doğrudan etkileneceğini, 

ekosistemin tehdit altında kalacağını göstermektedir Aynı zamanda kentin tarihi sosyal ve kültürel 

mekanlarının zarar görmesi beklenmektedir. ġekil 2.34‟te görülen kırmızı çizgi Sinop Ģehrinde deniz 

seviyesinin yükselmesi tehdidi altında olan alanların sınırını ifade etmektedir.  
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ġekil 2.34:  2500 yılında deniz seviyesi yükselmesinden etkilenmesi beklenen bölge  

(Üstün, 2019). 

Demiroğlu vd. (2020) hem kıyı hem de şehir destinasyonları için HCI yöntemini kullanarak Akdeniz 

bölgesinde bir analiz çalıĢması yapmıĢtır. RCP 4.5 ve RCP 8.5 senaryolarını kullanarak (1971-2000) 

temel yılı ile (2021-2050) ve (2070-2099) projeksiyonlarını kıyaslamıĢtır. Bu çalıĢma bir web 

ortamına aktarılmıĢ olup herhangi birinin Akdeniz bölgesindeki herhangi bir nokta ile ilgili analiz 

sonucuna ulaĢmasına imkân vermektedir (iklimBU, 2022). Web sayfasından ulaĢılabilen sonuçların 

sonbahar ayı Antalya ili için olanı örnek olarak ġekil 2.35‟te gösterilmektedir. ÇalıĢmanın sonuçları 

Güney Akdeniz‟in çekici iklim koĢullarını kaybedeceğini, iç ve kuzey bölgelerin konforlu iklim 

koĢullarına kavuĢacağını göstermektedir. 
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ġekil 2.35: HCI sonbahar indeks puanlamasına göre Akdeniz v Antalya  (Demiroğlu vd., 

2020) 
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Kış turizm merkezlerinin iklim değiĢikliğine karĢı dirençliliğini ölçen çalıĢmasında Yenice ve 

ErcoĢkun (2019) Kartalkaya ve Palandöken‟i incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada kıĢ turizm merkezlerinin 

coğrafi konumunun, mikroklimatik özelliklerinin, rakımlarının dirençlilik seviyesini belirlemede 

önemli rol oynadığı, Kartalkaya‟nın Palandöken‟e kıyasla daha kırılgan olduğu ortaya çıkmıĢtır. 2050 

yılına kadar Palandöken kar güvenilirliğinde herhangi bir problem yaĢamazken Kartalkaya‟nın yapay 

karlama yapmak zorunda kalacağı ve iĢletme maliyetlerinin artacağı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Demiroğlu vd. (2016) Türkiye‟nin Kuzeydoğusundaki kayak merkezlerine odaklanarak kar 

güvenilirliğini test etmiĢlerdir. ÇalıĢmanın sonuçları 2050 yılına doğru doğal kar güvenilirliğinin ve 

kar yapım kapasitesinin azalacağını, ancak düĢük irtifadaki sadece 1 kayak merkezinde kar 

güvenilirliğinin tamamen ortadan kalkma riski oluĢacağını ortaya koymaktadır. Bu sonuç analiz edilen 

kayak merkezinin iklim değiĢikliği etkilerine karĢı dirençliliğinin yüksek olduğuna iĢaret etmektedir.  

Demiroğlu vd (2021) kıĢ turizmine odaklandığı baĢka bir çalıĢmasında oluĢturmuĢ olduğu Kayak 

Ġklim Ġndeksini (Ski Climate Index (SCI)) Türkiye‟deki kayak turizmini değerlendirmek için 

kullanmaktadır. Bu indeks kar güvenilirliği, estetik ve konfor (güneĢlenme, rüzgar, termal konfor) 

bileĢenlerini içermektedir.  ÇalıĢmanın sonuçları Doğu Anadolu bölgesinin gelecek turizm geliĢimi 

için en uygun bölge olduğunu göstermektedir. ġekil 2.36‟te görüldüğü gibi (1971-2000) periyodunda 

Türkiye‟nin Ġç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kıĢ turizmine oldukça uygun iklim 

koĢulları sergilemektedirler. ġekil 2.37‟da ise yakın gelecek için (2021-2050) uygun bölgelerin 

küçüldüğü, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin uygun koĢullarını sürdürebildiği 

görülmektedir.  

 

 

ġekil 2.36:  1971-2000 periyodu için SCI uygulaması sonuçları  (Demiroğlu v.d., 2021)  
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ġekil 2.37:  2021-2050 periyodu için SCI uygulaması sonuçları  (Demiroğlu v.d., 2021  

Sonuç olarak, Türkiye literatürünü oluĢturan çalıĢmalarda en çok ele alınan alanlardan biri Antalya 

olmuĢtur. Hem en kırılgan bölge olması hem de ülkenin en çok turist ağırlayan ili olması bu durumu 

getirmektedir. Kıyı turizmi için Akdeniz ve Ege kıyıları önemli riskler taĢımaktadır. Her ne kadar 

Karadeniz alternatif kıyı turizm alanı olarak görülüyor olsa da detaylı analizler yağıĢlar sebebiyle 

bunun mümkün olamayacağını göstermektedir. En çok kullanılan yöntemlerden birisi klimatik konfor 

seviyesi, diğeri iklim indeksleridir. Bu çalıĢmaların sonuçları yaz aylarında kıyı bölgelerde ciddi bir 

konfor kaybı, bahar ve kıĢ döneminde ise iyileĢme beklemektedir. KıĢ turizmi için Doğu ve Ġç 

Anadolu bölgeleri dayanıklı bir duruĢ sergilemektedir. Kıyı turizmi için öncelikli ele alınarak 

değerlendirilmesi ve detatlı analiz edilmesi gereken bölge Akdeniz kıyısı iken kıĢ turizmi için 

dirençliliği düĢük Marmara bölgesine yakın kayak merkezleridir.   
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3. DÜNYADA VE TÜRKĠYE’DE TURĠZM SEKTÖRÜNDE AZALTIM VE UYUM 

POLĠTĠKA-STRATEJĠ-UYGULAMA ÖRNEKLERĠ 

 

Literatürde, iklim değiĢikliğinin etkilerini azaltmak ve iklim değiĢikliğine karĢı önlemlerin 

geliĢtirilmesinde iki stratejik kavram tanımlanmaktadır: Azaltım (Mitigation) ve  Adaptasyon / uyum 

(Adaptation). Azaltım, iklim değiĢikliğinin nedenleriyle ilgilenir ve bu nedenle iklim değiĢikliğinin en 

önemli nedeni olan insan kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlar. Turizm sektörü 

örneğinde turizm sektöründen kaynaklanan emisyonları en aza indirmeyi amaçlar. Uyum iklim 

değiĢikliğinin yaratacağı kaçınılmaz sonuçlarla ilgilenir ve iklim değiĢikliğine karĢı kırılganlığı 

azaltmayı amaçlar, fiili veya beklenen iklimsel uyaranlara veya etkilerine yanıt olarak doğal veya 

beĢeri sistemlerde yapılan düzenlemeleri içerir. Turizm sektörü açısından ele alındığında, sektörün 

bileĢenlerinin olası iklim değiĢikliği etkilerine karĢı kırılganlık düzeylerini belirleyerek, dayanıklılığı 

geliĢtirmeyi, önlemler almayı amaçlar. Azaltım ve adaptasyon farklı ölçeklerde, çeĢitli aktörleri 

kapsayan, küreselden yerel destinasyon düzlemine kadar uzanan, çok katmanlı bir süreçtir (Aygün, 

2021). Uyum, bireylerin, toplulukların ve ülkelerin iklim değiĢikliğinin sonuçlarıyla baĢa çıkmaya 

çalıĢtıkları, iklim risklerini politika oluĢturmaya dahil etmeye yönelik bir süreçtir. (LIM etc., 2004). 

Uyum; gerçek veya beklenen iklim uyaranlarına ve bu uyaranların etkilerine yanıt olarak ekolojik, 

sosyal, ekonomik sistemlerde ve politika süreçlerinde insan kaynaklı düzenlemeler olarak ele 

alınmakta, öngörülü ve tepkisel adaptasyon, özel ve kamusal adaptasyon, otonom ve planlı adaptasyon 

türlerinden söz edilmektedir. Uyum önlemleri iklim değiĢikliğinde oluĢacak hasar / zarar maliyetlerin 

azaltılmasında önem taĢımaktadır  (IPCC -AR4, 2007).   

 

Uyum seçenekleri, artırılmıĢ deniz savunması veya su baskınlarına karĢı korumalı yapılar gibi 

teknolojik seçenekler, kuraklık dönemlerinde su kaynakların tasarruflu kullanım gibi bireysel düzeyde 

davranıĢ değiĢikliği, ekstrem olaylar için erken uyarı sistemleri, geliĢtirilmiĢ risk yönetimi, iklim 

risklerine karĢı sigorta seçenekleri, iklim değiĢikliğinin etkilerini azaltmak için biyolojik çeĢitliliğin 

korunması (insanları fırtınalardan korumak için mangrovları korumak ve restore etmek) gibi farklı 

ölçek ve sektöre yönelik olabilmektedir.  

 

 

Tablo 3.1: Uyum ve azaltım arasındaki farklar (Locatelli, 2011) 

 

  Azaltım Uyum 

Mekansal 

Ölçek 

Azaltım küresel faydalar  

sağladığı için öncelikle 

uluslararası bir konudur 

Uyum çoğunlukla yerel 

ölçekte 

 fayda sağladığı için 

öncelikle yerel bir sorundur 

Zaman 

Ölçeği 

Azaltım, iklim sisteminin 

ataleti  

nedeniyle uzun vadeli bir 

etkiye sahiptir.  

Uyum, hasar görebilirliğin 

azaltılmasında kısa vadeli bir 

etkiye sahip olabilir 

Sektörler Azaltım enerji, ulaĢım, 

sanayi ve  

atık yönetimi sektörlerinde 

bir önceliktir 

Uyum, su ve sağlık 

sektörlerinde  

ve kıyı veya alçak bölgelerde 

bir önceliktir  
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Ġklim değiĢikliğine uyum, “zararları azaltan veya faydalı fırsatlardan yararlanan, gerçek /fiili veya 

beklenen iklimsel uyaranlara ve etkilerine yanıt olarak doğal veya insan sistemlerindeki 

düzenlemelerdir. Öngörülü, özerk ve planlı uyum olarak ayırt edilebilmektedir. Öngörülü / proaktif 

uyum – iklim değiĢikliğinin etkileri gözlemlenmeden önce gerçekleĢen uyum, Otonom / spontan 

uyum, iklimsel uyaranlara bilinçli bir tepki oluĢturmayan, ancak doğal sistemlerdeki ekolojik 

değiĢiklikler ve insan sistemlerindeki pazar veya refah değiĢiklikleri tarafından tetiklenen uyumdur. 

Planlı uyum, koĢulların değiĢtiği veya değiĢmek üzere olduğu ve istenen duruma geri dönmek, 

sürdürmek veya istenen bir duruma ulaĢmak için eylemin gerekli olduğu bilincine dayanan bilinçli, 

farkında bir politika kararının sonucu olan uyumdur (IPCC, 2007). 

 

Uyum yoluyla risk azaltma seçeneklerinde, üç risk faktöründen bir veya daha fazlasını ele alarak risk 

veya riskler azaltılabilir: hasar görebilirlik, maruz kalma ve/veya tehlike. Kırılganlık / Hasar 

görebilirliğin, maruz kalmanın ve/veya tehlike potansiyelinin azaltılması, uyum sınırlarına ulaĢılana 

kadar zaman içinde uygulanan farklı politika ve eylem seçenekleri aracılığıyla baĢarılabilir. ġekil, 

AR5'te kullanılan riskin kavramsal çerçevesine dayanmaktadır (ġekil 3.1). 

 

 
 

ġekil 3.1:  Uyum yoluyla risk azaltma seçenekleri  (IPCC, 2019 ) 

 

YoğunlaĢan iklim değiĢikliği etkileri turizm talep kalıplarının kaçınılmaz olarak değiĢtirecektir. Etik 

düĢünceler, turistleri denizaĢırı seyahatlerden evlerine daha yakın tatil yapmaya yöneltebilir. GeliĢmiĢ 

ekonomiler tarafından dikkate alınan ve hava yolu taĢımacılığından kaynaklanan sera gazı 

emisyonlarının sınırlandırılması konusunda farklı yeĢil gruplar tarafından savunulan bazı politikaların, 

uzun mesafeli hava taĢımacılığına dayalı pazarlar üzerinde etkileri olabilir. Bu bağlamda turizm 

sektörünün, destinasyon bazında esnek bir Ģekilde uygulanabilecek bir uyum çerçevesine ihtiyacı 

vardır. Literatürde turizm sektörüne uygun çeĢitli uyum türleri tartıĢılmaktadır (IPCC, 2007b; Scott & 

Simpson, 2008; Scott vd., 2006, 2008). Scott ve ark. (2006), Tablo 3.2‟de özetlenen üç geniĢ 

adaptasyon türünü tanımlamaktadır. Scott ve diğerleri tarafından belirtildiği gibi. (2006, s. 18)'. . . 

turizm-rekreasyon sektöründeki ana aktör gruplarının her biri tarafından yapılan iklim uyarlamaları, 

tek bir ayrı eylem olarak tecrit edilmemektedir'. Sonuç olarak, uyumu sürdürülebilir kalkınma 

bağlamına yerleĢtirmek için uyum konusunda iĢbirlikçi bir yaklaĢım gereklidir. Bu genellikle çeĢitli 

paydaĢları ve birden çok uyum stratejisini içerecektir. Turizm sektörü için iklim değiĢikliğinin 

potansiyel olumsuzlukları, olumlulardan açıkça ağırlık kazansa da, destinasyon yöneticilerinin iklim 

değiĢikliğinin getirdiği fırsatları belirlemesi de önemlidir. Ġklim değiĢikliğinin turizm üzerindeki 

etkilerini anlamak hem iyi hem de kötü olası etkilerin tam bir resmini elde etmek ve buna göre plan 

Maruz kalmayı azaltmak 

için eylemler 

Örneğin;  

Kıyı geri çekilme ve yeniden 

yerleĢim 

Riske duyarlı arazi kullanım 

planlaması 

Erken uyarı sistemleri ve 

tahliyeler 

Hasar görebilirliği azaltmak 

için eylemler 

Örneğin; 

Sosyal koruma 

Geçim kaynaklarının 

çeĢitlendirilmesi 

Sigorta çözümleri 

Tehlikeye dayanıklı konut ve 

altyapı 

Uyum sınırları 

Örneğin. fiziksel, ekolojik, 

teknolojik, ekonomik, politik, 

kurumsal, psikolojik ve/veya 

sosyo-kültürel 

Tehlikeleri Azaltmak için 

Eylemler 

Örneğin 

Kıyı taĢkınlarını azaltmak 

için ekosistem tabanlı 

önlemler 

Kıyı fırtına enerjisini 

hafifletmek için mangrovlar 

DüĢük akıĢları ve su kıtlığını 

tamponlamak için su 

rezervuarları 

 



111 

 

 

yapmak için gereklidir. Ayrıca, turizm sisteminin bir bölümündeki olumsuz etki, baĢka bir yerde bir 

fırsat oluĢturabilir. Örneğin, emisyon endiĢeleri nedeniyle BirleĢik Krallık'tan Avustralya'ya uzun 

mesafeli uçuĢlardaki düĢüĢ, Avustralya iç seyahatindeki artıĢla dengelenebilir. Avustralya'yı ziyaret 

eden turist türündeki böyle bir değiĢikliğin döviz kazançlarını ve ülkenin ticaret dengesini olumsuz 

etkileyebileceği kabul edilmektedir. Ancak, bölgesel destinasyonlar açısından bakıldığında, böyle bir 

değiĢikliğin etkileri minimum olacaktır (Jopp vd., 2010). 

 

Proaktif, Tepkisel ve Eylemsizliğe dayalı uyum süreçlerinden her biri uluslararsı, ulusal, yerel ve 

bireysel aktörlerin uyum kapasiteleri doğrultusunda hareket etme yeteneklerine yönelik bir 

değerlendirme Tablo. 3.2. Turizmde Uyum / Uyarlanabilir Tepkiler‟de yer almaktadır. (Scott vd., 

2006) 

 

Tablo 3.2: Turizmde Uyum / Uyarlanabilir Tepkiler (Scott vd., 2006) 

KarĢılık Proaktif Tepkisel Eylemsizliğin Etkileri 

Uluslararası 

Turistlerin ve iĢletmecilerin 

eğitimi; bilinçlendirme; 

sigorta seçeneklerini artırmak; 

geliĢmiĢ ülkelerde turizm 

sektörü tarafından artan uyum 

maliyetlerinin fonlanması; 

turizm için uyum politikası 

çerçeveleri ve araçları 

 

Mahsur kalan yolculara yardım; 

turizme bağlı ülkeler için 

kalkınma yardımı; turizmin 

mevcut iklimdeki değiĢikliklere 

nasıl tepki verdiğine dair bilgi; 

tarihsel benzeĢimleri kullanarak 

tahmine dayalı iklim turizmi 

modellerinin doğrulanması 

Hükümetler arası ve 

uluslararası turizm örgütleri 

marjinalleĢir; gelecekteki 

uyum maliyetlerinin 

tırmanması; turist akıĢlarında 

öngörülemeyen ve zararlı 

değiĢiklikler; turizm 

sektörünün uyumsuzluğu 

Ulusal 

Turizm sektörünün uyumu 

için elveriĢli ortamın 

güçlendirilmesi; turizm 

ürünlerini çeĢitlendirmek, 

bilgi gerekliliklerini 

karĢılamak; yeni teknolojiler 

için araĢtırma ve geliĢtirmeyi 

desteklemek; 'iklime dirençli' 

turizmle ilgili politikalar ve 

yasalar; afet ve uyum 

müdahalelerini turizm eğitim 

müfredatına dahil etmek 

 

Afet yardımı ve turizm 

faaliyetlerinin iyileĢtirilmesi için 

bütçe dıĢı harcamalar; olumsuz 

tanıtıma karĢı medya 

kampanyaları; turizmle ilgili 

politika, plan ve düzenlemelerde 

plansız değiĢiklikler; ek 

maliyetleri karĢılamak için 

seyahat sigortası primlerini 

artırmak 

Turistin gideceği yer olarak 

rekabet  

gücünün kaybı ve daha az 

geliĢ; hükümet yardımlarının 

ve turizm faaliyetlerine 

müdahale olasılığının 

artması; olası zararlar için 

artan sorumluluk; seçmen ve 

yatırımcı güveninin kaybı; 

turizm destek sistemlerine 

yapılan masrafların artması 

Yerel 

DüĢük riskli bölgelerde yeni 

turistik  

tesisler yerleĢtirmek; mevcut 

turizm varlıkları ve 

faaliyetleri için riskleri 

azaltmak (örneğin kıyı 

koruma yoluyla) 

 

Turizm tesislerinin taĢınması; 

kurtarma  

misyonları ve turizme bağlı 

topluluklara yardım; artan hizmet 

maliyetini telafi etmek için 

ücretlerin arttırılması 

Hayal kırıklığına uğramıĢ 

turistlerle baĢa çıkmak için 

acil durum planları; topluluk 

geliĢiminin diğer itici 

güçlerinin aranması; turizm 

tesislerinin ve cazibe 

merkezlerinin bozulmaya 

uğraması 

 

Bireysel 

Geçim için turizme 

bağımlılığı azaltmak; 

öncelikli önlemlere yatırım 

yapmak; 'iklime dirençli' 

turizm iĢletmelerini 

desteklemek 

Ek sağlık ve diğer riskleri 

irdelemek için seyahat sigortası 

kapsamını iyileĢtirmek; turizm 

dıĢında iĢ aramak; daha yüksek 

riskli ve daha maliyetli uyum 

önlemlerini uygulamak 

Alternatif gelir kaynakları 

geliĢtirmek; kötü seyahat 

deneyimlerine tahammül 

etmeyi öğrenmek; iĢletmeci 

ve turist olarak daha yüksek 

maliyetler ödemeye hazır 

olmak 
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Turizm‟de kırılganlık / güvenlik açığı genellikle deniz seviyesinin yükselmesi, orman yangınları veya 

kıyı erozyonu gibi biyofiziksel etkilerle bağlantılı olarak tartıĢılmaktadır. Ancak, sosyo-ekonomik 

etkilerin de dikkate alınması önemlidir. Örneğin, iklim değiĢikliği kaynaklı etkilerin destinasyon 

çekiciliği, turist sayısı, mevsimsellik, seyahat maliyeti vb. üzerindeki olası etkisi nedir? Etkilerin 

biyofiziksel ve sosyo-ekonomik olarak ayrıĢtırılması, belirli etkiler hakkında daha net bir bilgi 

edinilmesine yardımcı olabilir ve bu da hedeflenen uyum stratejilerinin geliĢtirilmesine yardımcı 

olabilir. Destinasyon uyum stratejileri geliĢtirilmeden önce, hem biyofiziksel hem de sosyo-ekonomik 

sonuçları araĢtıran, destinasyonun iklim değiĢikliği risklerine karĢı savunmasızlık değerlendirmesi 

yapılmalıdır (Jopp, 2010).  

 

Ġklim değiĢikliğinin etkilerine yüksek oranda maruz kalan, etkilerine karĢı hassas olan ve daha az 

uyum sağlayabilen sistemler daha savunmasızdır. Mercan resifi dalıĢ deneyimlerine dayanan 

destinasyonlar örneğinde, sıcaklıktaki küçük artıĢlar mercanların ağarmasına ve konforda bir azalmaya 

ve turizm talebinde potansiyel düĢüĢe neden olduğu için çok savunmasız olduklarını göstermektedir. 

Destinasyon yöneticilerinin, uyum stratejileri geliĢtirmeleri için iklim değiĢikliğinin etkileri hakkında 

güvenilir bilgiye dayalı bölgesel turizm kırılganlık değerlendirmesine ihtiyaçları vardır. Bölgesel 

turizm destinasyonunun iklim değiĢikliğine karĢı kırılganlığını azaltmak için iklim değiĢikliği 

etkilerine karĢı direncini artırmalı ve potansiyel fırsatlardan yararlanmaya hazırlıklı olmalıdır. Direnç, 

turizmi etkilemesi muhtemel iklim değiĢikliği etkilerinin (deniz seviyesinin yükselmesi gibi) 

azaltılması için iklim değiĢikliği etkilerinin engellenmesini içerir. Esneklik ve hazır olma iklim 

koĢullarındaki değiĢiklikleri absorbe ederek zararları sınırlamayı ve bölgesel turizm destinasyonlarının 

iklim değiĢikliğinin sunacağı fırsatlardan yararlanma becerisini ifade eder. Uyum, kırılganlıkları 

azaltmayı ve bir destinasyonun iklim değiĢikliği etkilerine karĢı direncini artırmayı amaçlar. Ġklim 

değiĢikliği sorunlarına gecikmiĢ bir yanıt, gelecekte daha yüksek maliyetlere ve hatta geri dönüĢü 

olmayan hasarlara yol açabilir (Jopp, 2010). 

 

Uyum için bir risk bilimi yaklaĢımı gerekmektedir. Risk bilimi yaklaĢımı, risk profillerini belirlemek 

için çeĢitli stres faktörlerine maruz kalma olasılığını ve bu maruz kalmanın sonuçlarının büyüklüğünü 

belirleyerek çeĢitli etkilerin riskini tahmin etmeyi içerir. Uyum stratejileri incelenirken bir risk bilimi 

(veya risk yönetimi) yaklaĢımı kullanılmıĢtır (Becken ve Hay, 2007). Etkili bir risk değerlendirmesi, 

tolere edilebilecek riskler hakkında net bir bilgi sağlar ve tolere edilemeyen riskleri tanımlayan ve ele 

alan bir sistem sağlar. Ġklim değiĢikliği risklerini uygun Ģekilde belirleme ve ölçme yeteneği, etkili bir 

uyum planı için gerekli temeli sağlar. Ġklim değiĢikliği riskleri ve özellikle iklim değiĢikliğinin turizm 

sektörüne yönelik riskleri için bir risk yönetimi yaklaĢımı kullanmanın temel sorunlarından biri, 

risklerin belirlenmesinde ve ölçülmesinde bilimsel, coğrafi belirsizliktir (Preston ve diğerleri, 2006).  

Uygulamadan kaynaklanan maliyetler ve faydalar yerel ve bölgesel düzeyde ortaya çıkmakta olduğu 

için uyum en iyi yerel veya bölgesel düzeyde uygulanmaktadır. Karar vericilere iklim değiĢikliği 

etkilerine karĢı planlı ve koordineli bir yanıt hazırlama bilgisini sağlamak için bölgesel etkileri tahmin 

etmeye ve uyum seçenekleri geliĢtirmeye uygun bir çerçeve gereklidir. Bu planların tasarımı, temel bir 

bölgesel zorluk olarak ekonomik kalkınma ve kırılganlığı azaltma hedefleriyle birlikte sürdürülebilir 

kalkınma ideallerini içermelidir (Preston ve diğerleri, 2006). Tüketici davranıĢı öğesinin veya talep 

tarafı analizinin dahil edilmesi, dahili arz tarafı perspektifiyle bir dıĢ veya talep perspektifini 

birleĢtirerek, uyumun etkilerinin daha bütünsel bir incelemesini mümkün kılacaktır. Uyum 

stratejilerinin etkin bir Ģekilde uygulanması, bölgesel turizm destinasyonlarının iklim değiĢikliği 

risklerine karĢı gelecekteki kırılganlığını azaltmak için esastır. Bu nedenle, bölgesel konulara, pratik 

uyum önlemlerine, tüketicinin rolüne ve uyum fırsatlarına odaklanmayı artırırken tartıĢılan modellerin 

uygun unsurlarını içeren bir kavramsal çerçevenin geliĢtirilmesi, bölgesel turizm destinasyonlarının 

sürdürülebilir kalmasına yardımcı olmak için gereklidir (Jopp vd., 2010).  

 

 

 

 

 



113 

 

 

Tablo 3.3: Uyum Türleri  (Ryan Jopp, Terry DeLacy ve Judith Mair, 2010) 

 

Uyum Türü Neyi içerir? Neyi gerektirir? Örnekler 

Teknik Uyum 

Ġklim değiĢikliği ve hasar 

görebilirlikle baĢa çıkma 

yöntemlerini belirlemek için 

teknolojiyi kullanmayı ve 

yenilikçi olmayı içerir. 

Genellikle özel ekipman ve/veya yeni 

teknolojilerin ve yeniliklerin 

kullanılmasını gerektirir. Ayrıca, birçok 

teknik uyarlama seçeneğinin maliyeti ve 

karmaĢıklığı nedeniyle, bu tür bir 

uyarlama genellikle devlet desteğini 

gerektirir. 

Tuz giderme tesisleri  

veya kar yapma 

makineleri 

ĠĢletme 

Yönetimi  

Uyumu 

Ġklim değiĢikliğine karĢı hasar 

görebilirliği azaltmak için 

turizm iĢletmecileri, bölgesel 

hükümetler ve turizm endüstrisi 

dernekleri tarafından kullanılan 

teknikleri içerir. 

Yöneticilerin belirli zamanlarda seyahati 

artırmak veya azaltmak için pazarlama 

yaklaĢımlarını değiĢtirmelerini ve/veya 

turistleri farklı yerlere yönlendirmelerini 

veya onları farklı faaliyetlerde bulunmaya 

teĢvik etmelerini gerektirebilir. 

Yeni fiyatlandırma  

stratejileri, 

ürün/pazar 

çeĢitlendirmesi ve 

konumlandırma gibi 

pazarlama 

tekniklerinin 

tümünden 

yararlanılabilir. 

DavranıĢsal 

Uyum 

Bu uyum biçimi normalde 

turistle iliĢkilendirilir, çünkü 

yapacakları turizm 

faaliyetlerine, nerede ve ne 

zaman yapacaklarına karar 

verme yeteneğine sahiptirler. Bu 

mekansal, zamansal ve etkinlik 

ikamesi yeteneği, daha sonra 

turistlere muazzam bir uyum 

kapasitesi sağlar. 

DavranıĢsal uyum genellikle turist  

tarafından yapılsa da, 

davranıĢı etkilemek için yöneticilerin 

kullanabileceği bazı stratejiler vardır. Bu, 

turistlerin davranıĢlarını manipüle etmek 

için önceki iki tür uyum (teknik ve 

iĢletme yönetimi) kullanılarak 

baĢarılabilir. 

Giyilen kıyafetlerin  

türünü ayarlamak, 

yapılan aktiviteleri 

değiĢtirmek, ziyaret 

zamanlamasını 

ayarlamak, gidilecek 

yeri tamamen 

değiĢtirmek 

 

3.1. Ġklim DeğiĢikliğinin Turizme Etkilerine Yönelik Ulusal – Bölgesel- Yerel Düzlemde 

Politikalar- Stratejiler ve Uygulamalar -Dünya Örnekleri 

 

Ġklim Politikası Entegrasyonu (CPI), “iklim değiĢikliğinin azaltılması, adaptasyonu ve diğer politika 

alanlarıyla ilgili çoklu politika hedeflerinin, yönetiĢim düzenlemelerinin ve politika süreçlerinin 

entegrasyonunu” ifade eder (Di Gregorio ve diğerleri, 2017, s. 36). Turizm ve iklim arasındaki politika 

entegrasyonunu değerlendirmek amacıyla, 17 yılda 61 ülkeyi kapsayan 101 politika belgesinde yapılan 

araĢtırma, turizm-iklim iliĢkisini önemli ölçüde kapsayan sadece 32 belge olduğunu saptamaktadır. 

Dünyada iklim değiĢikliğinin henüz turizm politika yapıcıları için bir öncelik haline gelmediğini 

gösteren bu araĢtırma, iyi uygulama örnekleri üzerinde politika entegrasyonu değerlendirmelerini 

içermektedir (Becken, Whittlesea, Loehr ve Scott, 2020).  

 

AraĢtırmada iklim değiĢikliği politikaları ve turizm bağlantısını kurma türlerine göre yapılan 

sınıflandırmada; CC+t turizm içerikli iklim politika belgelerinib; T+cc turizm belgelerinin iklim 

değiĢikliği içerenlerini; T+CC ise turizm ve iklim değiĢikliğini içeren politika belgelerini ifade 

etmektedir. 101 politika belgesinde yapılan araĢtırmada bağlantıları iyi kurulmuĢ politika belgelerinin 

amaç, eylem ve önlem çerçeveleri Tablo 3.4‟de yer almaktadır. (Becken, Whittlesea, Loehr & Scott , 

2020) 
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Tablo 3.4: Ġyi bağlantılı politika hedeflerine, eylemlere ve seçilmiĢ politikalardan göstergelere 

örnekler (Becken, Whittlesea, Loehr & Scott 2020) 

Ġsim Hedef Eylem Önlem 

CC+t 

Ulusal Ġklim 

DeğiĢikliği 

Tepki 

Strateji 

Zambiya 

Uluslararası havacılık  

endüstrisindeki olası 

azaltım önlemlerinin 

yayılma etkilerine karĢı 

turizm endüstrisini 

desteklemek için iç 

turizm pazarının 

geliĢtirilmesi. 

1. Ġç turizm pazarının geliĢtirilmesi. 

2. Mera taĢıma kapasitesinin 

iyileĢtirilmesi: Kuraklığa hazır yaban 

hayatı alanlarında sulama noktalarının 

inĢası. 

1. Çıktı: 2015 yılına kadar yılda 

800.000 yerli turist 

2. Çıktı: Sioma Ngwezi, Kafue 

National Park, and Lower Zambezi 

gibi 19 eğimli parkın tamamında 

park baĢına 10 sondaj deliği 

CC+t 

Sri Lanka'da 

Ġklim  

DeğiĢikliği 

Etkilerine 

Yönelik Ulusal 

Uyum Planı 

(Sektör Eylem 

Planı – Turizm 

ve Rekreasyon) 

Destinasyonun değiĢen 

koĢullarına göre turizm 

ve rekreasyon 

endüstrisinin  

ayarlanması. 

Ġklim değiĢikliğinin turizm ve 

rekreasyon üzerindeki etkileri 

hakkında araĢtırma çalıĢmaları 

yürütmek 

Ġklim değiĢikliğinin turizm ve 

rekreasyon üzerindeki etkileri 

hakkında yürütülen ve yayınlanan 

araĢtırma çalıĢmalarının sayısı 

Ġklim değiĢikliğinin turizm ve 

rekreasyona etkileri üzerine tahsis 

edilen/harcanan para miktarı 

 AĢırı hava koĢullarına 

karĢı turizm ve 

rekreasyon 

operasyonlarının 

hazırlığını artırmak 

Hassas bölgelerdeki turizm tesislerini 

belirlemek ve dayanıklılığı artırmak 

için düzenlemeler yapmak 

Tur operasyonlarında acil durumları 

yönetmek konusunda yönergeler 

hazırlamak 

Tur operatörlerini acil durum yönetimi 

stratejileri konusunda eğitmek 

Operasyonların güvenlik ihtiyaçlarını 

karĢılamak için turizm altyapısını 

tasarlamak 

Alternatif planlara sorunsuz geçiĢ için 

sistemin kapasitesini oluĢturmak 

Turistler ve operatörler için acil durum 

iletiĢim kanalları oluĢturmak 

Tur operasyonlarında acil durum  

yönetimi konusunda kılavuzlar 

geliĢtirildi 

Acil durum yönetimi stratejileri 

konusunda eğitilen tur 

operatörlerinin sayısı 

Operasyonların güvenlik 

ihtiyaçlarını karĢılamak için 

tasarlanmıĢ turizm altyapısı sayısı 

Alternatif planlara sorunsuz geçiĢ 

için sistemin kapasitesini 

geliĢtirmek konusunda tahsis 

edilen para miktarı 

Turistler ve operatörler için acil 

durum iletiĢim kanallarının 

kurulmasına ayrılan para miktarı 

T&CC 

Saint Lucia: 

Turizm 

sektöründe 

iklim 

değiĢikliğini 

ele almak için 

etki 

değerlendirmes

i ve ulusal 

uyum stratejisi 

ve eylem planı 

Ġklim izleme, veri alma 

ve afet riskinin 

azaltılması için uzay 

tabanlı araçların 

uygulanması gibi 

alanlarda ulusal ve 

bölgesel kurumsal 

kapasiteyi geliĢtirmek 

Ġklim değiĢikliğini daha etkin  

bir Ģekilde ele almak için turizm 

operatörlerine önerilen yönergeleri 

geliĢtirmek 

Uygun bakımın yanı sıra daha 

enerji verimli soğutma sistemleri 

kullanmak 

“YeĢil” tasarımın binalara dahil 

edilmesi– ör. doğal soğutma 

sistemleri, yeĢil çatılar ve doğal 

aydınlatmayı en üst düzeye çıkaran 

tasarımlar 

“YeĢil” tasarımların bina 

yönetmeliklerine dahil edilmesini 

sağlamak için Bina Yönetmeliği 

gerekliliklerinin gözden 

geçirilmesi, “yeĢil” tasarımlar için 

gerekliliklerin izlenmesi ve 

uygulanması 
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    Tablo 3.4 (devamı): Ġyi bağlantılı politika hedeflerine, eylemlere ve seçilmiĢ politikalardan 

göstergelere örnekler (Becken, Whittlesea, Loehr & Scott, 2020) 

Ġsim Hedef Eylem Önlem 

T+cc 

Palau 

Sorumlu 

Turizm 

Politikası 

Çerçevesi 

Kabul edilebilir 

çevresel, kültürel ve 

toplumsal etki 

düzeyleri 

belirlenerek 

sürdürülebilir taĢıma 

kapasitesi aralıkları 

oluĢturulur. 

Ziyaretçi taĢıma kapasitesi, Palau'nun 

biyofiziksel ve sosyal boyutlarını 

belgeleyen mevcut çalıĢmaları ve anket 

sonuçlarını analiz etmek için çeĢitli 

tekniklerden herhangi biri kullanılarak 

tahmin edilebilir. Böylece, mevcut ve 

yeni turizm geliĢimi, ziyaret ve iklim 

değiĢikliğinden kaynaklanan potansiyel 

etkilerin doğası ve kapsamı belirlenir. 

Artan turizm büyümesinin artık  

sürdürülebilir olmayabileceği 

eĢikler belirlenir. 

 

Ġklim değiĢikliğine iliĢkin turizm politikasındaki büyük boĢlukları ortaya çıkarmakta ve turizm-iklim 

bağında politika entegrasyonu için bir temel oluĢturmada önemli bir katkı sağlıyor. Tablo 3.5 “Turizm 

alanında Ġklim Politika Entegrasyonu” için kritik bulgular ve iyi uygulama örnekleri turizm 

politikasıyla ilgili en kritik bulguları kriterlere göre özetlemekte ve bazı iyi uygulama örneklerini 

ortaya koymaktadır. (Becken, Whittlesea, Loehr & Scott , 2020) 

 

Tablo 3.5: Turizm alanında Ġklim Politika Entegrasyonu için kritik bulgular ve iyi uygulama örnekleri 

(Becken, Whittlesea, Loehr & Scott, 2020) 

Kriter Beklenti Kritik Bulgular Ġyi Uygulama Örnekleri 

Kapsam Turizm politikası 

iklim 

değiĢikliğini ele almalı 

ve içermelidir. 

101 belgeden sadece 27'si turizm odaklıydı - 

9'u özel olarak bağı kapsayacak Ģekilde 

tasarlandı. BeĢ T+cc politikası sağlam bir 

kapsama sahipti. 

Ġngiltere'nin Sürdürülebilir Turizmi: 

Temel zorlukların üstesinden gelmek 

için bir eylem çerçevesi) 

Ġklim  

DeğiĢikliği 

Kapsamı 

Turizm politikası  

belgeleri hem iklim 

uyumunu hem de 

iklim azaltımını ele 

almalıdır. 

Belgelerin %94'ünde uyum dikkate alındı, 

ancak belgelerin %61'inde azaltım dikkate 

alındı, T&CC politikalarının %78'i ve T+cc 

politikalarının %56'sı hem uyumu hem de 

azaltımı kapsıyordu. 

Queensland Turizm Ġklim DeğiĢikliği 

Müdahale Planı (2017), Karayipler 

Sürdürülebilir Turizm Politikası 

Çerçevesi (2008) 

Önemlilik Açık iklim-turizm  

hedefleri belirlenmeli 

T&CC politikaları, hedeflere, eylemlere 

ve önlemlere nexus'u dahil etme olasılığının 

en yüksek olduğunu gösterdi 

Zambiya'nın Ulusal iklim değiĢikliği 

müdahale stratejisi 

Özel iklim-turizm  

eylemleri belirlenmeli 

Tüm belgelerin %80'i, nexusu kapsayan 

eylemlere sahiptir, ancak bunlar kapsam ve 

kalite bakımından farklılık gösterir 

Suriname için Nihai Ulusal Ġklim  

DeğiĢikliği Politikası, Stratejisi ve 

Eylem Planı 

Açık ve ölçülebilir  

iklim-turizm 

göstergeleri 

belirlenmeli 

Belgelerin %62'si gösterge belirtmiyor  

ve belirttikleri yerde, yeterli ayrıntıdan 

yoksun olma eğilimindedirler. 

Avrupa Turizm Gösterge Sistemi - 

sürdürülebilir destinasyon yönetimi 

için ETIS araç kiti) 

Politika 

Uyumu 

Turizm politikaları  

mevcut iklim 

değiĢikliği 

politikalarına atıfta 

bulunmalı ve bunlara 

uyum sağlamalıdır. 

%91'i diğer politikalara atıfta bulundu, 

ancak yalnızca %34'ü özellikle turizm-iklim 

değiĢikliği bağıyla ilgili politikalara atıfta 

bulundu 

Mauritius'un Ulusal Ġklim DeğiĢikliği 

Uyum Politikası Çerçevesi 
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Ġklim değiĢikliği ve Turizm Sektöründe Uyum ve Azaltım  

 

Tablo 3.6 : Turizmde iklim değiĢikliğine yönelik azaltım-uyum stratejilerine genel bakıĢ (Aygün, 

2021) 

 
 Azaltım Uyum 

Kaynak Odak Azaltım Stratejileri Odak Uyum Stratejileri 

Lee, 2000 DavranıĢsal 

değiĢim 

Enerji tasarrufu 

stratejileri 

Ziyaretçiler ve personel 

arasında bilgi birikimini 

artırmak 

Konaklama tesislerinin enerji 

yönetiminde 

belgelendirilmesi 

Alternatif enerji kaynaklarına 

geçiĢ 

Daha az enerji gerektiren 

operasyonları değiĢtirmek 

Firmaların inovasyon 

kapasitesini artırmak 

- - 

Bode et. 

al., 

2003 

DavranıĢsal 

değiĢim 

Enerji tasarrufu 

stratejileri 

GüneĢ panellerinin kullanımı 

Enerji tasarruflu ampuller ve 

aydınlatma 

IĢık sensörleri 

Turistlere ve çalıĢanlara 

eğitim 

IĢıkları çalıĢtırmak için oda 

tuĢları 

- - 

Becken 

2005 

- - Küçük ada turizm 

destinasyonlarında 

uyum önlemlerinin 

olumlu ve olumsuz 

etkilerinin 

değerlendirilmesi, 

Fiji örneği 

Ağaç dikimi 

Su tasarrufu 

Doğal yapı malzemesi kullanmak 

Mercan resifi üretimi 

Kıyı erozyonunu önlemek için 

deniz duvarları 

Tuzdan arındırma 

Sahil iyileĢtirmesi 

Ġklimlendirme 

Su geçirmez turistik aktiviteler 

Piyasaların çeĢitlendirilmesi 

Misafirlere ve çalıĢanlara eğitim 

Yapıların sahil Ģeridine uzakta 

inĢa edilmesi 

Yağmur suyu toplama 

Tompkins 

et al., 

2005 

- - Uyum stratejisinin 

temel unsurlarının 

tanımlanması 

Risk yönetimi planları 

GeliĢtirme sorumluluğu 

Eğitim ve iletiĢim 

Bilgi ve iyi bilim 

Finansmanın adaptasyonu 

Destek ağı 

Mevzuat ve uygulama 

Diğer planlama süreciyle bağlantı 

kurulması 

Chapman, 

2007 

DavranıĢsal 

değiĢim 

Hava 

taĢımacılığı 

emisyonlarının 

sınırlandırılması 

Teknolojik 

değiĢiklikler 

Emisyon ticaret sistemlerine 

hava taĢımacılığının dahil 

edilmesi 

Özellikle kısa mesafeli 

uçuĢlarda demiryolu 

ulaĢımının tercih edilmesi 

Turist ve acentelerin davranıĢ 

değiĢikliği 

Teknolojinin operasyonel 

prosedürlere ve uçak 

tasarımına dahil edilmesi 

- - 
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Tablo 3.7 : Turizmde iklim değiĢikliğine yönelik azaltım-uyum stratejilerine genel bakıĢ (Aygün, 

2021) 

 
 Azaltım Uyum 

Kaynak Odak Azaltım Stratejileri Odak Uyum Stratejileri 

AIACC, 

2007 

- - Uyum sürecinin 

tanımlanması 

PaydaĢların dahil edilmesi 

Problemin tanımlanması 

Uyum kapasitesinin değerlendirilmesi 

Uyum seçeneklerinin belirlenmesi 

Uyum seçeneklerinin değerlendirilmesi 

ve eylemin seçilmesi 

Uyum stratejilerinin uygulanması 

Ġzleme ve değerlendirme 

Wall, 2007 - - Kurumsal 

düzenlemeler 

Resmi tatillerin zamanlamasının 

ayarlanması 

Okul tatilleri 

Çekiciliğin açılması ve kapatılması 

UNWTO, 

2008 

DavranıĢsal 

değiĢim 

Alt 

sektörlerde 

sera gazının 

azaltımı 

Teknolojik 

geliĢmeler 

Enerji 

yönetimi 

Daha düĢük sera gazı 

hareketliliğine göre 

ulaĢım modunun 

değiĢtirilmesi 

Tur operatörleri ve raylı 

sistemler arasında 

iĢbirliğinin geliĢtirilmesi 

KalıĢ süresini uzatırken 

komĢu ülkeleri teĢvik 

etmek 

Firmaların teknolojiyi 

kullanmaları ve inovasyon 

kapasitelerini artırmaları 

Ziyaretçiler ve personel 

arasında bilgi birikimini 

artırmak 

Konaklama tesislerinde 

enerji tasarrufunun teĢvik 

edilmesi 

Alternatif enerji 

kaynaklarının 

kullanılması 

Aktivitelerin iĢleyiĢinde 

enerji tüketiminin 

azaltılması 

Turistleri eğitmek ve 

onları kolay davranıĢ 

değiĢikliklerine 

yönlendirmek 

- - 

Scott et al., 

2009 

- - Uyum önlemlerinin 

sınıflandırılması; 

Teknik uyum 

ĠĢletme yönetiminin 

adaptasyonu 

DavranıĢsal uyum 

Teknik adaptasyon; 

Teknoloji ve yenilik 

İşletme yönetiminin adaptasyonu; 

Pazarlama stratejilerinin ayarlanması 

Tatillerin zamanlaması 

Turistlerin farklı yerlere veya farklı 

etkinliklere yönlendirilmesi 

Davranışsal uyum; 

Turist davranıĢının değiĢtirilmesi 
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Tablo 3.8 : Turizmde iklim değiĢikliğine yönelik azaltım-uyum stratejilerine genel bakıĢ (Aygün, 

2021) 

 
 Azaltım Uyum 

Kaynak Odak Azaltım Stratejileri Odak Uyum Stratejileri 

Jopp et al., 

2010 

- - Kavramsal bir 

çerçeve 

geliştirmek; 

“Bölgesel Turizm 

Uyum Çerçevesi” 

Ġklim 

değiĢikliğine 

uyum süreci 

aĢamalarının 

tanımlanması 

Destinasyonların kırılganlığını ve 

direncini tanımlamak 

Riskleri ve fırsatları ortaya 

çıkarmak 

Uyum kapasitenin belirlenmesi 

Dirençliliğin artırılması ve 

kırılganlığın azaltılması 

Uyum seçeneklerinin uygulanması 

Hernandez 

& Ryan, 

2011 

Sera gazını 

azaltmak 

Farkındalığı 

artırmak 

Eko-vergi hava taĢımacılığı 

Azaltımda öncelikli alan olarak 

ulaĢım 

- - 

Scott et. al., 

2012 

Sera gazı  

azaltmak 

 

Azaltımda öncelikli alan olarak 

ulaĢım 

Azaltım stratejilerinin turizm 

sektörü üzerindeki olumsuz 

etkilerinin yönetilmesi 

- - 

Njoroge, 

2014 

- - Sürdürülebilir 

uyum ilkelerinin 

“Bölgesel Turizm 

Uyum Çerçevesi” 

ile 

bütünleĢtirilmesi 

Destinasyonların kırılganlığını ve 

direncini tanımlamak 

Riskleri ve fırsatları ortaya 

çıkarmak 

Uyum kapasitenin belirlenmesi 

Uyum seçeneklerinin 

sürdürülebilirlik perspektifinden 

incelenmesi 

Yerel – küresel iletiĢim 

Michailidou 

et. al., 2016 

DavranıĢsal 

değiĢim 

Enerji 

tasarrufu 

stratejileri 

Farkındalığı 

artırmak 

Turistlerin ve çalıĢanların 

davranıĢlarını değiĢtirmek için 

turistlere ve çalıĢanlara eğitim 

Turistlerin ve personelin 

farkındalığının arttırılması 

Konaklama tesislerinde enerji 

tasarrufunun teĢvik edilmesi 

Alternatif enerji kaynaklarına 

geçiĢ 

Daha az enerji gerektiren 

iĢlemler 

- - 
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Tablo 3.9 : Turizmde iklim değiĢikliğine yönelik azaltım-uyum stratejilerine genel bakıĢ (Aygün, 

2021) 
 Azaltım Uyum 

Kaynak Odak Azaltım Stratejileri Odak Uyum Stratejileri 

Scott & 

Gössling, 

2018 

DavranıĢsal 

değiĢim 

Turizm 

sektörünün 

emisyonlarının 

azaltılması 

Azalan enerji 

tüketimi 

Yapısal 

değiĢiklikler 

Enerji tüketiminin ve enerjide 

verimliliğin azaltılması 

Yenilenebilir enerji kullanmak 

Seyahat davranıĢını değiĢtirme 

Sürdürülebilir turizm yönetimi 

Hizmet kalitesini ve ürünlerini 

düĢürmeden bazı faaliyetlerden 

vazgeçmek 

Yüksek karbonlu uygulamalar 

yerine alternatif düĢük karbon 

uygulamaları sağlamak 

Daha genç teknolojiyle çalıĢan 

uçaklar 

Aynı yöne uçan havayolu iĢbirliği 

Uçakta ağırlık azaltma 

Kesintisiz uçuĢları tercih etmek 

Havacılığın emisyon ticareti 

planlarına dahil edilmesi 

DüĢük emisyonlu, yeni teknoloji 

arabaları teĢvik etmek 

Turistleri raylı ulaĢıma 

yönlendirmek 

“Çevre Yönetim Sistemleri 

(ÇYS)”nin Kurulması 

Azalan enerji tüketimi 

Yenilenebilir enerji kullanmak 

Azalan malzeme kullanımı 

Uzun mesafeli yolculuklardan 

kaçınmak için turistlere benzer 

tekliflerle daha yakın 

destinasyonları teĢvik etmek 

DüĢük karbonlu tatil paketleri 

Daha az sıklıkta ancak daha uzun 

yolculukları teĢvik etmek 

Tüm paydaĢları sürdürülebilirlik 

hedefine dahil etmek 

DüĢük karbonlu ve yüksek 

harcama yapan turistleri 

hedeflemek 

Destinasyonlarda toplu taĢımanın 

geliĢtirilmesi 

Uyum önlemlerinin 

sınıflandırılması; 

DavranıĢsal uyum 

Uyum politikaları 

Yönetimsel uyum 

Teknolojik/teknik 

uyum 

AraĢtırma ve 

eğitimde uyum 

Davranışsal önlemler; 

Gerçek zamanlı hava 

koĢullarını gözlemleme Daha 

az kaynak tüketimine uyum 

sağlama 

Politika önlemleri; 

Finansman 

Bina standartlarının 

oluĢturulması 

Yönetimsel önlemler; 

Kaynakları korumak 

Mevsimsel yönetimler 

Bölgesel çeĢitlendirme 

Pazarlama faaliyetlerinin 

planlanması 

Etki yönetimi planları 

Risk yönetimi 

Teknik önlemler; 

AĢırı doğal olaylara dayanıklı 

tasarımlar 

Yağmur suyu toplama ve geri 

dönüĢüm 

Erken uyarı sistemleri 

ĠletiĢim altyapısının 

geliĢtirilmesi 

Araştırma ve eğitim önlemleri; 

ÇalıĢanların, sivillerin ve 

turistlerin farkındalığının 

arttırılması 

 

Ġklim değiĢikliğinin etkileri, iklim değiĢikliklerine maruz kalınmasına, coğrafi konumlara ve 

destinasyonların kırılganlıklarına bağlı olarak değiĢmektedir. Öte yandan, bu etkiler bazı bölgeler için 

olumsuz olabilirken, bazı bölgelerde olumlu etkiler gözlemlenebilmektedir. Bir destinasyona yönelik 

turizm talebinin hem azalmasına hem de artmasına hazırlıklı olabilmek için turizm örüntü tahminleri 

iklim değiĢikliğinin etkilerini dikkate almalıdır. Bu açıdan bakıldığında, risk ve kırılganlıkları 

azaltmak ve fırsatlara değer vermek için uyum ve azaltım stratejileri büyük önem kazanmaktadır. 

DeğiĢen turizm talebi, destinasyonların, kurumların ve iĢletmelerin öngörülen etkilere uyum sağlama 

kapasitelerini geliĢtirerek yönetilebilir ([Dodds ve Graci, 2009])Aygün, 2021). 

 

Ġklim değiĢikliği ile mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılmasını ve doğaya verilen zararın en aza 

indirilmesini dikkate almaktadır. Turizmin sera gazı emisyonlarına katkısı, enerji veya imalat gibi 

diğer endüstrilerle karĢılaĢtırıldığında, bu endüstrilerden çok daha azdır. Bununla birlikte, emisyonlara 

artan katkısı nedeniyle emisyonların azaltılması turizm için hala bir önceliktir. Tahminlere göre, 
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emisyonları azaltmak için herhangi bir önlem alınmaması durumunda, seyahat endüstrisinin sera 

gazına katkısı 2050 yılına kadar %169 artacaktır (Scott & Gössling, 2018). Önemli miktarda sera gazı 

emisyonuna neden olan turizmin iki ana alt sektöründe CO2 emisyonlarının %75'i ulaĢımdan ve 

%20‟si konaklamadan kaynaklanmaktadır. Bir yandan havacılık baĢta olmak üzere turizm 

faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların azaltılması gerekirken diğer yandan turizm endüstrisinin 

sosyo-ekonomik kalkınma üzerindeki rolünü kaybetmeden sürdürülmesi gerekmektedir. Turizm 

endüstrisindeki azaltım çalıĢmaları genellikle, sera gazı emisyonlarına birincil katkı sağlayan ulaĢım, 

ana enerji tüketen alt sektör olarak konaklama ve kritik alt sektör olarak tur operatörlerine 

odaklanmaktadır (Aygün, 2021). 

 

Hava taĢımacılığında emisyon azaltımı için daha genç teknolojiye sahip uçaklar, teknoloji kullanılarak 

yakıt tüketimini azaltma prosedürleri, enerji verimliliği daha yüksek olan aktarmasız uçuĢlar gibi 

öneriler geliĢtirilmektedir. Hava taĢımacılığı emisyonlarını sınırlamak için literatür, emisyon ticaret 

sistemlerine hava taĢımacılığının dahil edilmesini de önermektedir. Eko-vergi, yalnızca sera gazı 

azaltımına değil, aynı zamanda yolcuların hava taĢımacılığının iklim değiĢikliğine katkısı konusundaki 

farkındalığını da artıracağı varsayılan bir baĢka azaltma stratejisidir. Özellikle kısa mesafeli uçuĢlarda 

havayolu taĢımacılığı yerine demiryolu taĢımacılığı gibi diğer ulaĢım türlerini tercih etmek, turist ve 

acentelerin davranıĢ değiĢikliğini gerektiren bir diğer hafifletmedir. Turistler için otomobil 

taĢımacılığından kaynaklanan emisyonların azaltılması için araç kiralama yoluyla düĢük emisyonlu 

otomobiller teĢvik edilebilir ve eski otomobillerin yerini yeni teknoloji, çevre dostu otomobiller 

alabilir (Aygün, 2021). 

 

3.2. Ulusal- Bölgesel Yerel – Kentsel Azaltım Politika- Strateji ve Uygulamaları 

 

3.2.1. KıĢ Turizmi 

 

KıĢ turizmi iklim değiĢikliğine karĢı hassastır ve iklim değiĢikliğinin kıĢ turizmi üzerindeki olumsuz 

etkilerini öngören birçok çalıĢma bulunmaktadır. Bu çalıĢmalar, iklim değiĢikliği nedeniyle popüler 

kıĢ turizm merkezlerinin kar örtüsünün kıĢ turizmi faaliyetleri için uygun bir ortam sağlayamayacak 

bir düzeye düĢebileceğini ortaya koymaktadır. Daha az doğal kar örtüsü, daha kısa süre, belirsizlikler 

ve farklılıklar kıĢ turizmi için bir tehdit oluĢturmaktadır. König (1998) tarafından Avustralya'daki 

kayak merkezlerinde, çok az doğal karın olduğu beĢ kıĢa yanıtlarını soran turistlere bir anket 

uygulamıĢ ve bu senaryoya talep yanıtının olumsuz olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. Bu çalıĢma, 

turistlerin kıĢ turizmi faaliyetleri açısından iklim değiĢikliği tepkisi hakkında bir fikir vermesine 

rağmen, daha az kar yağıĢı dönemine turistlerin geçmiĢteki tepkilerini ve kayak merkezlerinin uyum 

önlemlerini içeren kıĢ turizmine daha kapsamlı bir yaklaĢıma ihtiyaç vardır. KıĢ turizmi merkezleri 

yapay kar yapımı ile iklim değiĢikliğine kendilerini uyarlayabilir ve bu teknik uyum kıĢ turistinin 

esnekliğini artırabilir ancak iĢletme ve hizmet maliyetlerinin artmasına neden olarak dolaylı olumsuz 

etki yaratabilir. Cocolas et al. (2016) kıĢ turizminde turistlerin motivasyonu iklim değiĢikliği 

senaryoları altında destinasyon tercihlerini etkiler. Karla ilgili faaliyetler, spor ve niteliklerle ilgilenen 

rekreasyon, boĢ zaman odaklı turistlerin zayıf kar koĢullarında alternatif kıĢ turizmi merkezlerini 

tercih ettiklerini, eğlence ve sosyalleĢmeyle ilgilenen kendini ifade etme güdüsü olan turistlerin 

azalmaya karĢı daha dayanıklı olduğunu öne sürmektedirler (Aygün, 2021).  

 

Spesifik iklim ve doğal koĢullara olan güçlü bağlılığı ile kayak endüstrisi, iklim değiĢikliğinden 

doğrudan ve daha hızlı etkilenen turizm pazarı olarak kabul edilmektedir. Interreg ClimAlpTour 

Projesi'nin raporunda vurguladığı gibi, 1980'lerden itibaren Alpler „deki ortalama sıcaklık (Aralık-

ġubat) 1 °C artmıĢ ve yıllar arası değiĢkenlik de daha belirgin hale gelmiĢtir. Ġklim değiĢikliğinin kıĢ 

mevsimi üzerindeki etkileri doğrusal olmaktan uzaktır, ancak yağıĢ-kar sınırının artması ve kar 

örtüsünün hızlı erimesi ile kar örtüsünde önemli değiĢiklikler gözlenmektedir.  (ClimAlpTour, 2011). 

 



121 

 

 

Ekonomik ve piyasa etkileri açısından, 27 ülkede kayak turizmi üzerindeki iklim değiĢikliği riskini 

inceleyen 2019 yılında gerçekleĢtirilen 119 akademik yayının incelemesinde bulgular Ģöyledir: Doğal 

kar üzerinde kayak pistlerinin güvenilirliğinin azalması, artan kar yapma gereksinimleri, daha kısa ve 

daha değiĢken kayak sezonları, faaliyet gösteren kayak alanlarının sayısında azalma, bölgesel kayak 

pazarları arasında ve içinde değiĢen rekabet gücü, kayak turizmi istihdamı üzerindeki etkiler, 

gayrimenkul değerlerinde değiĢiklik . Bu sonuçların kapsamı ve zamanlaması, iklim değiĢikliğinin 

hızına ve kayakçıların yanı sıra kayak turizmi destinasyonları ve rakiplerinin uyarlanabilir tepki 

türlerine bağlıdır (Steiger, Scott, Abegg, Pons ve Aall, 2019). Aynı çalıĢma, son zamanlardaki ılık 

kıĢlarda gözlemlenen talep değiĢikliklerini rapor etmekte ve kardan fakir kıĢ mevsimlerinin etkisinin, 

yüksek rakımlı kayak alanları ve büyük kayak alanlarının daha az hassas olduğu tespit edilerek, kayak 

alanları arasında büyük farklılıklar gösterdiği sonucuna varmıĢtır.  

 

Interreg Alpine Space Project ClimAlpTour Final proje raporunda  (Smart Altitude, 2020) atılması 

gereken adımlar belirtilmektedir: 

 

1) Mevsimselliği azaltmak için farklı stratejiler geliĢtirilmeli; Alp tatil köylerinin geleneksel kıĢ ve yaz 

deneyimlerinin dıĢında (mevcutta sadece kayak ve yürüyüĢe dayalıdır) Ģarap ve yemek turizmini 

geliĢtirmeye, yerel ürünleri pazarlamaya ve tatma turlarına, sağlıklı yaĢam aktivitelerine ve spor ve 

kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaya yönelik yatırımlar entegre etmelidir.  

 

2) Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda yerel olarak uyarlanmıĢ kalkınma stratejileri  

koordine edilmelidir. Her destinasyon, yukarıda ana hatları verilen tüm aktiviteleri sunamaz. Belirli 

ticari markaların geliĢtirilmesi tavsiye edilmektedir.  

 

3) Hem bölgesel hem de yerel düzeyde uzun vadeli uyum planlarına yönelik ortak çabalar bir öncelik 

haline gelmeli ve tek bir siyasi yönetim döneminin ötesinde devam etmelidir. Uzun vadeli planlama 

için kamu yatırımlarından yararlanılmalıdır. Bunlar, çevre koruma ve iklim projeksiyonlarına özellikle 

dikkat etmelidir. Potansiyel kalkınma seçeneklerini keĢfetmek için dinamizm yaratmak için yerel 

paydaĢların iklim değiĢikliği sorunlarına olan ilgilerini geliĢtirmek ve kullanmak gereklidir. 

 

Proje sonuçları, kayak merkezleri için olası uyum stratejilerini belirtmektedir. Yapay kar üretiminin 

yanı sıra, teknolojik stratejiler arasında yamaçları daha yüksek rakımlara kaydırmak, güneye bakan 

yamaçlardan kaçınmak, kar gölgesini artırmak (yamaç kenarları boyunca ağaç örtüsü aracılığıyla), 

yapay yamaçlar inĢa etmek ve kayak sezonunun programlanmasını desteklemek için hava tahminini 

geliĢtirmek yer alıyor.  

 

Gelir çeĢitlendirmesi, özellikle en savunmasız kayak alanları için gereklidir, ancak bunlarla sınırlı 

değildir. KıĢ turizmini ve/veya tüm yıl boyunca sunulan faaliyetleri çeĢitlendirmek artık uyum 

sağlamak için önemli bir stratejidir. Kültürel ve doğal miras veya sağlıklı yaĢam segmenti gibi turizm 

için potansiyel kaynakların belirlenmesi ve uygulanabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Bazı 

destinasyonlarda hem turistler hem de yerel paydaĢlar için değerli yerel kaynaklara (yerel ürünler ve 

gelenekler, doğal kaynaklar vb.) daha fazla odaklanma talebi bulunmaktadır (ClimAlpTour, 2011). 
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             ġekil 3.2:  Uyum Stratejileri ve Olası Sınırları  (CLimAlpTour, 2020) 

 

Yapay kar yapımının maliyet ve faydaları, gelecekteki iklim senaryosu, kar paketi senaryosu ve 

kaynak mevcudiyeti gibi çeĢitli faktörlere bağlıdır. Damm ve ark. (2014), elektrik maliyetlerinin kar 

yapımının ana değiĢken maliyet faktörü olduğunu bulmuĢlardır. Bunu hesaba katarak, yapay kar 

yapımında enerji verimliliğini değerlendirmek oldukça önem taĢımaktadır: enerji verimliliğinin 

iyileĢtirilmesi tesisin iĢletme maliyetlerini düĢürecek ve iĢ modelini uzun vadede daha sürdürülebilir 

hale getirecektir. Bir kayak merkezinde enerji kullanımını iyileĢtirmek için uygulanabilecek stratejiler 
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Ģunlardır: (i) Spesifik elektrik tüketiminin hesaplanması – Denetim Süreci, (ii) Enerji Yönetim 

Sisteminin uygulanması yoluyla tüketim verilerinin izlenmesi, (iii) Enerji tasarrufu önlemlerinin 

uygulanması, (iv) Yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanması (Motiva, 2008). 

 

Bir kayak merkezinde bir EMS, enerji tasarrufu önlemleri ve RES'in uygulanması, (i) Anında maliyet 

tasarrufu, (ii) Uzun vadeli faydalar ve iklim değiĢikliğine karĢı artan direnç kapasitesi, (iii) Artan gibi 

çeĢitli faydaları beraberinde getirecektir. Bu önlemler, kar yapma ve kar temizleme dahil tüm kayak 

merkezinde ve ayrıca konaklama ile ilgili binalarda uygulanabilir. Kayak merkezi iĢletmecileri, 

emisyonlarını azaltmak için, tüm kayak alanında yenilenebilir bir enerji karıĢımının uygulanmasına 

odaklanırken, aynı zamanda enerji tüketimini azaltacak önlemleri de uygulayabilirler. 

 Tablo 3.10 kayak tesisleri için olası iklim azaltım önlemlerini özetlemektedir. 

 

Tablo 3.10: Kayak tesisleri için olası iklim değiĢikliği azaltım önlemleri (CLimAlpTour, 2020) 

 
Azaltım Önlemleri 

Genel Kayak 

Tesisi 

Ġzleme ve Entegre Enerji Yönetim Sistemi 

Kayak Teleferiği Bir Enerji Yönetim Sistemini izlemek ve uygulamak 

Kayak teleferiğinin enerji verimliliğini değerlendirmek 

Isı geri kazanımını uygulamak 

Yenilenebilir enerji kaynakları uygulamak 

Hız kontrol önlemlerini uygulamak (örneğin giriĢ sayısına göre) 

Kar Yapımı En uygun su yönetimi (debiler, yükseklik farklılıkları, ana ve ikincil rezervuarlar, su imtiyazları) 

Su dağıtımı için pompaların analizi ve çalıĢma noktaları yoluyla, gereksiz büyük boyutun 

azaltılması, en uygun aralığın dıĢında çalıĢma, verimsiz pompaların değiĢtirilmesi için ilginç 

fikirler bulunabilir 

Eski kar yapma sistemlerini modern teknolojiyle değiĢtirmek 

Otomatik bir kar yapma sistemi uygulamak 

Kayak tesisi için hangi tür kar yapma sisteminin en etkili olduğunu planlamak (Pervane tabancası, 

Hibrit/kule, Hibrit/yüksek basınç) 

Yenilenebilir enerji kaynaklarını uygulamak 

Kar Temizleme Kar aracı parkının yönetimi ve kar aracı rotalarının yönetimi için mevcut sistemlerin doğrulanması. 

Avantajları: 

• bakım maliyetlerinin azaltılması; 

• rotaların optimizasyonu yoluyla yakıt tüketiminin azaltılması; 

• yamaçlardaki çalıĢmanın kontrolü (kar kalınlığı); 

• makinelerin çevrimiçi izlenmesi (örn. konum, hız, 

güvenlik ve tüketim için avantajlar) 

Eski kar küreme makinelerini yenileriyle değiĢtirmek 

Hibrit/elektrikli kar küreme makineleri kullanmak 

Binalar Kayak tesisleri binalarının enerji tüketimini değerlendirmek ve ısıtma sistemini ve havalandırmayı 

iyileĢtirmek 

Ġç ve dıĢ mekan aydınlatmasını enerji tasarruflu ampuller ve otomatik aydınlatma kontrolü ile 

değiĢtirmek 

Binaların enerji verimliliğini iyileĢtirmek 

Isıtma ve elektrik için yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak 
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3.2.2. Kıyı Turizmi 

 

Kıyı turizmini etkileyen en önemli iklimsel faktörlerin baĢında deniz seviyesi yükselmesi gelmektedir 

ve bu durum birçok turizm destinasyonu için öncelikli bir uyum stratejisi geliĢtirilmesini 

gerektirmektedir. Azaltım sadece deniz seviyesinin yükselme hızını yavaĢlatabilecek ancak kıyısal 

alanlara olan etkileri engelleyemeyecektir (Nicholls ve Lowe 2004). Bu nedenle iklim değiĢiminin 

kıyısal alanların doğal ve sosyo-ekonomik yapılarına zarar vermesini önleyecek yöntemlerin 

geliĢtirilip uygulanması gerekmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, uyum / adaptasyon kavramı genel 

anlamda gerçekleĢmiĢ veya beklenen iklim değiĢimi ve etkilerine uyum sağlama sürecidir (Bölüm 

3.1.). Uyum iklim değiĢikliği etkilerinin neden olduğu zararları azaltmanın yanı sıra bu etkilerin 

oluĢturacağı olumlu fırsatlardan da faydalanma yollarını içermektedir. Kıyısal alanlarda adaptasyon 

ise baĢta deniz seviyesi yükselmesi olmak üzere iklim değiĢiminin kıyılarda yaratacağı etkilerin 

azaltılması olarak tanımlanmaktadır. Kıyısal alanlarda uygulanan üç uyum yöntemi vardır (ġekil 1; 

Nicholls 2015): Koruma (Protection); Geri Çekilme (Retreat);  Uyumlanma (Accommodation). 

 

Koruma yöntemlerinin baĢında duvar, mendirek gibi sert yapılar (hard structures) gelmektedir. Ancak 

hem maliyetli hem de kıyısal sisteme uzun vadede zarar verme olasılığı olan yöntemlerdir. Diğer 

yandan kıyısal kumulların ve sulak alanların restore edilmesi ya da yeniden yaratılması gibi daha 

yumuĢak (soft) koruma yöntemleri ile kıyısal sisteme daha uygun bir uyum sağlanabilir. Geri çekilme 

yöntemi ise kıyı çizgisinde yer alan tüm aktivitelerin arada bir tampon bölge bırakacak Ģekilde geri 

çekilmesini içermektedir. Ancak ekonomik ve yasal olarak büyük sorunlara yol açabileceğinden 

uygulama alanları ekonomik faaliyetlerin en az olduğu yerler ile sınırlı kalmaktadır. Uyumlanma 

yöntemi ise erken uyarı sistemleri, su ve taĢkınlara karĢın yapıların ve altyapı sistemlerinin 

güçlendirilmesi gibi yerinde önlemleri içermektedir. (Bongarts et al., 2021) 

 

Bölgesel turizm destinasyonları için iklim değiĢikliğine uyum konusunu Avustralya'nın Victoria 

eyaletindeki Surf Coast destinasyonunda inceleyen bir araĢtırma, “Bölgesel Turizm Adaptasyon 

Çerçevesi” (Regional Tourism Adaptation Framework -RTAF) modelinin ilk iki aĢamasını 

değerlendirmektedir (Model için EK 6‟ya bakılabilir). Surf Coast bölgesi, turizme nispeten yüksek bir 

bağımlılığa sahiptir ve bir dizi farklı iklim değiĢikliği etkisine karĢı savunmasızdır. Bölgenin iklim 

değiĢikliği etkilerine karĢı savunmasızlığının gözden geçirilmesi; (1) çevresel kırılganlığa bakan biyo-

fiziksel boyut ve doğal çevredeki değiĢiklikler ve (2) farklı sosyal grupların ve ulaĢım ve konaklama 

gibi ekonomik sektörlerin kırılganlığına bakan sosyo-ekonomik çevre boyutları ile ele alınmıĢtır. Surf 

Coast turizminin kırılganlığını etkilemesi muhtemel hem biyofiziksel hem de sosyo-ekonomik temel 

iklim değiĢikliği etkilerinin bir özetini sunmaktadır (Jopp et.al., 2013). Bu çerçeve Surf Coast özelinde 

olmakla birlikte iklim bileĢenlerinin kaosamlı bir Ģekilde kıyı analizine dahil edilmesi açısından 

önemli bir temel teĢkil etmektedir.  
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Tablo 3.11: Surf Coast bölgesindeki turizm için olası iklim değiĢikliği etkileri (Jopp et.al., 2013) 

Ġklim değiĢikliği etkisi Surf Coast bölgesindeki turizm için tahmin edilen sonuç 

Biyo-fiziksel etkiler   

YağıĢ 
Emisyon oranına bağlı olarak, yıllık ortalama yağıĢ miktarının %4-12 oranında 

azalması beklenmektedir (Department of Sustainability and Environment [DSE], 

2008). Ayrıca, DSE'ye (2008) göre, daha fazla kuraklık ile birlikte daha az yağıĢlı gün 

beklenmektedir; bununla birlikte, günlük yoğun yağıĢların yoğunluğunun artması 

muhtemeldir, bu da toprak erozyonunu etkilemektedir. 

Sıcaklık 
Victoria'nın daha sıcak günler ve daha az soğuk gecelerle birlikte daha da ısınması 

beklenmektedir (Australian Government, 2009). Bu muhtemelen daha aĢırı sıcak 

günlere ve daha az dona yol açacaktır. 2030 yılına kadar, Surf Coast bölgesi için yıllık 

ortalama sıcaklıklar yaklaĢık olarak 0,88 daha sıcak olacaktır (DSE, 2008). 

Deniz seviyesi yükselmesi Küresel deniz seviyelerinin 2095 yılına kadar 0.18-0.59 m yükseleceği tahmin 

edilmektedir (DSE, 2008). Victoria kıyı Ģeridinde, plajların ve kum tepelerinin 

erozyonunda ve tatlı su sistemlerinin taĢkınında bir artıĢ görülmesi muhtemeldir 

(DSE, 2008) 

Fırtına dalgası Fırtınaların ve fırtına dalgalarının sıklığının ve yoğunluğunun artacağı tahmin 

edilmektedir (DSE, 2008) Artan deniz seviyelerinin, daha sık görülen Ģiddetli 

fırtınalarla birleĢtiğinde, hem çevresel varlıkları hem de kıyı altyapısını etkilemesi 

muhtemeldir. 

Kontrol Edilemeyen Yangın CSIRO'nun iklim değiĢikliği tahminleri, Surf Coast bölgesinin daha sıcak ve daha 

kuru hale geleceğini ve daha sık ve yoğun yangın fırtınaları için mükemmel koĢullar 

yaratacağını belirtmektedir (DSE, 2008) 

Su Daha düĢük yağıĢ miktarı ve daha yüksek sıcaklıklar su kalitesini ve eriĢilebilirliği 

azaltabilir 

Biyo-çeĢitlilik Ġklim değiĢikliği, biyoçeĢitliliği bireylerden ekosistemlere kadar birçok düzeyde 

etkileyecektir (DSE, 2008). En kolay etkilenenler, kısıtlı veya özelleĢmiĢ habitat 

gereksinimleri, zayıf yayılma yetenekleri ve küçük popülasyonları olanlar olacaktır 

(DSE, 2008) 

Sosyo-ekonomik etkiler   

YerleĢim Alanları 

Sözü edilen etkilerin, Surf Coast bölgesindeki insan yerleĢimlerinde çok sayıda 

doğrudan ve dolaylı etkisi olacaktır. Etkiler, yollar gibi altyapıya, su ve enerji gibi 

hayati altyapılara ve sahil kenarındaki konutlara verilen zararı içerebilir. Avustralya 

Hükümeti (2009), deniz seviyesinin yükselmesi ve fırtına dalgalanması nedeniyle su 

altında kalan arazi alanının 2030 yılına kadar muhtemelen %4-15 oranında artacağını 

öne sürmektedir. 

VarıĢ Çağrısı 

Turistik destinasyonlardaki elveriĢli iklim koĢulları, özellikle hala turizmin baskın 

formu olan sahil destinasyonlarında çekiciliğin anahtarıdır. ĠyileĢen veya kötüleĢen 

koĢullar mevsimsel talebi etkilediğinden, değiĢen iklim koĢulları bir destinasyonun 

çekiciliğini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin, artan ortalama 

sıcaklıklar, Sörf Sahili boyunca plaj konumlarında yaz mevsimlerini uzatarak 

mevsimsel sorunları azaltabilir. Ancak, kontrol edilemeyen yangınlar gibi aĢırı hava 

olaylarının artan tehdidi talebi olumsuz etkileyebilir. 

Tüketici davranıĢı 

Artan kamu bilinci ve turizmin iklim değiĢikliği ile bağlantısının anlaĢılması, özellikle 

uzun mesafeli uçuĢlardan kaynaklanan emisyonlarla ilgili olarak turist 

motivasyonlarında ve davranıĢlarında önemli değiĢikliklere neden olabilir. 

Politika yanıtı 

Karbon vergisi ve karbon ticareti ile ilgili ulusal ve uluslararası politikada yapılacak 

değiĢikliklerin, hava yolculuğunun maliyetini etkilemesi muhtemeldir. Uçak yakıtı 

üzerindeki bir karbon vergisi, yüksek emisyon seviyeleri nedeniyle özellikle 

Avustralya'ya yapılan uzun mesafeli uçuĢları etkileyecektir. 
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3.3. Türkiye’de Ġklim DeğiĢikliğinin Turizme Etkilerine Yönelik Ulusal – Bölgesel- Yerel 

Düzlemde Politikalar- Stratejiler ve Uygulamalar 

 

Ġklim değiĢikliği süreçlerine küresel adımların atıldığı ilk yıllarla birlikte dahil olan Türkiye bu süre 

içinde uluslararası toplantılarda katılımcı olarak yer almıĢ, iklim değiĢikliği sözleĢmeleri çerçevesinde 

Ulusal Çerçeve Raporlarını hazırlamıĢ ve iklim değiĢikliğinin etkilerini azaltma yönünde yasal 

düzenlemelerin ilk adımlarını atmıĢtır. 2022 yılında düzenlenen Ġklim ġürası Türkiye‟de farklı 

aktörlerin iklim tartıĢmaları için bir araya geldikleri önemli bir toplantı gerçekleĢtirilmiĢti. Bu süreçte 

hazırlanan iklim belgeleri içinde turizm sektörünün iklim değiĢikliğinden etkilenme düzeyi ve 

etkileme düzeyi üzerine, turizm sektöründe azaltım ve uyum süreçlerine iliĢkin özel bir belgenin 

olmadığı görülmektedir. Turizm Strateji Planlarında iklim boyutu, iklim değiĢikliği dokümanlarında 

turizm boyutunun yeterince yer almadığı görülmektedir.  

 

Ġklim değiĢikliğine dayanıklılığın / dirençliliği arttırılmasında sektörel etkilenebilirlik analizleri ve bu 

analizlere dayalı geliĢtirilecek uyum politika ve stratejileri sektörel kırılganlığı azaltacak ve 

etkilenebilirlik düzeyini pozitif yönde geliĢtirecektir.      

Yapılan literatür incelemesinde, Türkiye‟de turizm sektörünün, sektörel olarak iklim değiĢikliğinden 

etkilenme düzeyleri için yürütülmüĢ olan iki projenin dıĢında kapsamlı projelerin üretimemiĢ olduğu 

saptanmıĢtır. Sağlık sektöründe iklim değiĢikliği, tarım ve sanayi sektörlerinin iklim değiĢikliği iliĢkisi 

kamu ve özel kurumlar ve yayınlarda turizm sektöründen daha sık raslanan çalıĢmalar olarak 

karĢımıza çıkmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



127 

 

 

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Ġklim turizm sektörü için hem destinasyonun imajı, çekiciliği ve güvenilirliği hem de turistin 

memnuniyeti ve beklentisi açısından önemli bir faktördür. Dünya literatüründe iklim değiĢikliğinin 

turizm üzerindeki etkileri 6 temel iklim faktörü -sıcaklık artıĢı, aĢırı hava olayları, yağıĢ rejiminde 

değiĢim, deniz seviyesinde yükselme, ekosistem döngülerinde değiĢim, sera gazı salınımında artıĢ- 

çerçevesinde tartıĢılmıĢ ve en kritik etkilerin deniz seviyesinin yükselmesi, turizm trendlerinin 

değiĢmesi, yağıĢ rejiminin değiĢmesi, doğal çevrenin tehdit altında olması, turizm talebinin değiĢmesi 

olduğu gösterilmiĢtir. Türkiye literatüründe de gerek ulusal gerek bölgesel veya yerel iklim değiĢikliği 

etkileri incelenmiĢ dünya literatüründe Akdeniz bölgesi ile iliĢkili bulgularla tutarlı sonuçlara 

ulaĢılmıĢtır. Türkiye‟de kıyı kentleri birçok farklı iklim riski ile yüzleĢerek en kırılgan turizm 

merkezleri konumuna geçmektedirler. KıĢ turizm merkezleri de artan sıcaklıklar sebebiyle kırılgan 

konumdadır. Ülke içinde kırılganlıklar coğrafi konuma, turizm altyapısının geliĢmiĢliğine, bölge 

ekonomisinin turizme bağlılığına ve soso-ekonomik duruma göre de değiĢmektedir.  

 

Bu kadar kırılgan bir konumda olmasına ve iklim değiĢikliği ile iliĢkili farkındalık düzeyi giderek 

yükselmesine rağmen Türkiye‟de turizm sektörünün iklim değiĢikliği karĢısında nasıl bir tavır alması 

gerektiği hala önemli bir bilinmezdir. Ulusal strateji belgeleri ve dokümanları incelendiği zaman iklim 

değiĢikliği ve turizm iliĢkisinin, risklerin ve azaltım/uyum stratejilerinin yeterince tartıĢılmadığı 

görülmektedir. Bu perspektifle yapılan araĢtırmada ĠBBS Düzey-2 bölge planlarında iklim değiĢikliği 

ve turizm iliĢkisinin sadece TR90 (Trabzon – Ordu – Giresun – Rize – Artvin – GümüĢhane) 

bölgesinde ele alındığı, diğer planların bazılarında (TR62 Adana – Mersin; TR72 Kayseri – Sivas – 

Yozgat; TRC3 Mardin – Batman – ġırnak – Siirt) sürdürülebilirlik kapsamında iklim değiĢikliğine 

değinildiği ancak turizm ile iliĢkisinin dolaylı yoldan kurulduğu görülmüĢtür. Bölge planları ve turizm 

planlarının doğal çevreyi korumaya yönelik stratejileri dolaylı yoldan iklim değiĢikliği ile mücadeleye 

katkı sunsa da tüm etkileri ve riskleri kapsamadığı için yetersiz kalmaktadır.  

 

Türkiye‟de iklim değiĢikliği ile iliĢkili doküman ve belgelerde turizme iliĢkin kararların veya 

incelemelerin varlığı da araĢtırılmıĢtır. Bu alanda turizm sektörünün risk altında olduğu ve bu riskin 

araĢtırılması gerektiğine dair vurguya daha fazla rastlanmıĢtır (Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, 2010). 

Bu belgelerde turizmin iklim değiĢikliğine en çok maruz kalan sektörlerden biri olduğu, deniz 

seviyesinin yükselmesinin en büyük tehdidi oluĢturduğu belirtilmektedir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 

2008). Türkiye Ġklim DeğiĢikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2023) turizm sektöründe 

uyum konusunu su yönetimi, kıyı ekosistemi, deniz seviyesi yükselmesi, tarım ve kıyı yerleĢmeleri 

ekseninde ele almakta ve öneriler geliĢtirmektedir (Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, 2011). Türkiye 7. 

Ulusal Bildiriminde de turizm ve iklim değiĢikliği etkileĢimi doğrudan ve dolaylı etkileri ortaya 

koyacak Ģekilde değerlendirilmiĢtir. Dokümanda “YeĢil Yıldız, “Mavi Bayrak” gibi çevre dostu 

uygulamalar iklim değiĢikliği ile mücadeleye katkıda bulunacak iyi uygulama örnekleri olarak 

sunulmaktadır (Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, 2018). 

 

Önemli bir ekonomik sektör olan turizmin iklim değiĢikliğine kırılganlığı karĢısında üretilen strateji 

belgeleri ve dokümanlar yeterince yönlendirici ve kapsayıcı değildir. Bu sebeple iklim değiĢikliğinin 

turizm sekötrüne etkilerini azaltmak aynı zamanda turizm sektörünün içerdiği faaliyetler sebebiyle 

sera gazı salınımına katkısını düĢürmek için geç olmadan harekete geçilmelidir. Yapılan literatür 

taramasının bir özeti olarak Tablo 4.1‟de turizmin iklim değiĢikliğinden etkilenen ve iklim 

değiĢikliğini etkileyen alt alanları ve her alt alan ile iliĢkili uyum/azaltım eylem alanları verilmektedir. 
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Eylem alanlarının her biri ile iliĢkili olarak plan kararlarına ve uygulamalara yön verecek göstergelerin 

ve planlama ilkelerinin tanımlanması, iklim değiĢikliği ile mücadelenin mekan ile iliĢkisinin kurulması 

öncelik arz etmektedir. Bu doğrultuda turizm merkezlerinde risklerin makro ve mikro ölçekte tespit 

edilmesi, iklim değiĢikliğine maruziyetin her yönüyle ele alınması ve yere özgü çözümler üretilmesi 

turizmin sürdürülebilir geleceği için bir gerekliliktir.  

Tablo 4.1: Turizm alt alanları ve azaltım – uyum eylem alanları 

 
 Turizm türleri Alt Alanlar Uyum/Azaltım Eylem Alanı 

E
m

is
y

o
n

 k
a

y
n

a
ğ

ı 
o
la

ra
k

 t
u

ri
zm

 KıĢ  

Kıyı  

Diğer  

UlaĢım Alternatif ulaĢım türlerinin yaygınlaĢması 

Alternatif yakıt türlerinin kullanımı 

Alternatif turizm pazarına yönelim 

Mekansal planlama ilkeleri 

 

KıĢ  

Kıyı  

Diğer 

Konaklama/Hizmetler Alternatif enerji kaynaklarının yaygınlaĢması 

Geri dönüĢüm 

Kaynak kullanımında verimlilik 

Enerji verimliliği 

Atık yönetimi 

Su yönetimi 

Farkındalık  

 

Ġk
li

m
 d

eğ
iĢ

ik
li

ğ
n

in
 e

tk
il

er
i 

k
a

rĢ
ıs

ın
d

a
 t

u
ri

zm
 

Kıyı  

Diğer 

Konfor seviyesi Ġç ve dıĢ mekan kullanımlarında çeĢitlilik 

Turizm faaliyetlerinde çeĢitlilik 

Doğal serinletme yöntemleri ile tasarım 

Mekansal planlama ilkeleri 

 

KıĢ  

Kıyı  

Diğer 

Sezon değiĢimleri Kurumsal kapasite 

Alternatif turizm türlerinde çeĢitlilik 

Alternatif destinasyonlarda güçlendirme 

 

KıĢ  

Kıyı  

Diğer 

Su – Gıda eriĢimi Su yönetimi 

Doğal kaynakların korunması 

Tarım alanlarının korunması 

Gıda zinciri 

Mekansal planlama ilkeleri 

 

KıĢ 

Diğer 

YağıĢlar (Kar) Enerji verimliliği 

Alternatif turizm faaliyetleri 

Tesis/turizm merkezi yer seçim kriterleri 

Mekansal planlama ilkeleri 

 

KıĢ  

Kıyı  

Diğer 

Doğal alanlar Doğal alanların korunması 

Kıyı yönetimi 

Mekansal planlama ilkeleri 

  

KıĢ  

Kıyı  

Diğer 

Altyapı ve hizmetler Tesis/turizm merkezi yer seçim kriterleri 

Yapısal ve teknik önlemler (afetler/su seviyesinin yükselmesi) 

Mekansal planlama ilkeleri 

Afet yönetimi 

 

Kıyı  

Diğer 

Tarihi ve kültürel değerler Koruma kararları 

Risk yönetimi 

 

  Sağlık Afet yönetimi 

Risk yönetimi 

Kirlilik kontrolü  
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EK 1. Uluslararası Ġklim Müzakereleri ve Karbondioksit Yoğunluğu Kronolojisi  

 

Yıl 

Gazları 

CO2 yoğunluğu 

(ppm) 

Olay 

1956 315,97 Yılllık ölçümlerin baĢlaması / Mauna Loa Gözlem Ġstasyonu (Havail) 

kuruldu. 

1979 336.78 Birinci Dünya Ġklim Konferansı Yapıldı 

1988 351.56 Hükümetlerarası Ġklim DeğiĢikliği Paneli (IPCC) kuruldu (WMO&UNEP) 

1990 354.35 Ġkinci Dünya Ġklim Konferansı Yapıldı. 

1991 355.57 1. Değerlendirme Raporu-IPCC (FAR) / Uluslararası müzakereler baĢladı. 

1992 356.38 BM Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi (BMĠDÇS) imzaya açıldı. 

1994 358.82 BMĠDÇS, 21 Mart 1994‟te yürürlüğe girdi 

1995 360.80 IPCC tarafından 2. Değerlendirme Raporu (SAR) COP1, Berlin‟de sunuldu 

1997 363.71 Kyoto Protokolü kabul edildi ve imzaya açıldı 

2001 371.13 IPCC tarafından 3. Değerlendirme Raporu (TAR) yayınlandı 

2005 379.8 Kyoto Protokolü yürürlüğe girdi. 

2007 383.76 IPCC tarafından 4. Değerlendirme Raporu (AR4) yayınlandı. 

COP13‟te 2012 sonrası için Bali Eylem Planı onaylandı. 

2009 387.37 COP 15‟de Kopenhag UzlaĢması çıktı / Türkiye Kyoto Protokolü‟ne 

taraf oldu. 

2010 389.85 140 ülke Kopenhag UzlaĢması çerçevesinde taahhütlerini bildirdi. 

2011 391.63 COP17 Durban Platformu, 2015‟e kadar anlaĢmanın 

sonuçlandırılması kararı alındı. 

2012 393.82 COP18 Doha, Kyoto Protokolü II. Yükümlülük Dönemi‟nin 2020‟ye 

kadar uzatılması kararı alındı. 

2013 396,48 COP19 VarĢova Müzakereleri yapıldı 

2014 398,55 COP20, Lima - 5. Değerlendirme Raporu (AR5) yayınlandı 

2015 400,0±0,1  COP21 Paris – 2020 sonrası için Paris AnlaĢması Kabul edildi. 

2016 403.3 ± 0.1  Paris AnlaĢması 5 Ekim 2016 itibariyle, küresel sera gazı emisyonlarının 

%55‟ini oluĢturan en az 55 tarafın anlaĢmayı onaylaması koĢulunun 

karĢılanması sonucunda, 4 Kasım 2016 itibariyle yürürlüğe girmiĢtir. Paris 

AnlaĢması, 2020 sonrası süreçte, iklim değiĢikliği tehlikesine karĢı küresel 

sosyo/ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesini hedeflemektedir. 

AnlaĢmadan sonra 2016 yılında düzenlenen MarakeĢ Ġklim DeğiĢikliği 

Konferansı‟nda (COP22)  iklim değiĢikliğine uyum sağlama ve risk azaltımı 

konuları ön planda tutuldu. Ayrıca Paris Protokolü'nün uygulama altyapısı 

ortaya konuldu ve ulusal katkıların ilerlemesinin değerlendirilmesi yapıldı. 

22 Nisan 2016 Paris AnlaĢması imzaya açıldı. 21 Nisan 2017‟de sona erdi. 

2017 405.5 ± 0.1  21 Nisan 2017‟de anlaĢmanın imza süresi sona erdi. 

BM Ġklim DeğiĢikliği Konferansı (COP23) Bonn‟da düzenlendi.Toplantıda 

kömür ve kömürden elde edilen 

enerjiden vazgeçme hedefi ön plana çıktı, Paris AnlaĢması'nın uygulamaya 

yönelik kuralları netleĢtirildi. 

2018 407.8±0.1  Polonya‟da düzenlenen Katowice Ġklim DeğiĢikliği Konferansı‟nın (COP24) 

ilk hedefi Paris Ġklim AnlaĢması‟nın tam olarak uygulanmasını sağlamak 

olmuĢtur. 24. Taraflar Konferansı‟nda 2020'de yürürlüğe girecek olan Paris 

AnlaĢması'nın uygulanmasına iliĢkin kural kitabı kabul edilmiĢtir. 

2019 410.5±0.2  BM Ġklim DeğiĢikliği Konferansı (COP25) Madrid‟de düzenlendi. “Cinsiyet 

Eylem Planı” ve “Yerel Topluluklar ve Yerli Halklar Platformu için bir 

çalıĢma planı onaylandı. 

2020 413.2±0.2  2020 yılı Kasım ayında yapılması planlanan COP26 Covid-19 nedeniyle 2021 

tarihine ertelendi. 
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EK 2. Ġklime Yönelik Bilimsel AraĢtırma Dönemi ve Ġklimin Küresel TartıĢmalarda Yer Aldığı 

Dönem 

EK 1A: Ġklime Yönelik Bilimsel AraĢtırma Dönemi ve Ġklimin Küresel TartıĢmalarda Yer Aldığı Dönem 

 

Yıl Dünya’da Bilimsel ve Siyasi Süreç Turizm Faaliyetleri 

Üzerine Uluslararası 

Çalısmalar,  

Raporlar ve Belgeler 

Türkiye’de Bilimsel ve 

Siyasi Süreç 

1680-

1970 Edme Mariotte, diğer ısı kaynaklarının aksine, cam ve 

diğer geçirgen yüzeylerin, güneĢ ıĢınları ve ısının 
geçiĢine izin verdiğini keĢfetti (1681). 

Horace Benedict de Saussure‟s, heliotermometre 

aracılığıyla, sera etkisini canlandıran ilk deneyi 

gerçekleĢtirdi (1760). 

Joseph Fourier, dünyadaki yansıma sonucunda güneĢ 

ıĢınlarının kimyasal yapısının değiĢtiğini, dönüĢüme 

uğrayan bu ıĢınların atmosferden geçiĢinin azaldığını, 

bu nedenle atmosferin yapısına bağlı olarak 

Yerküre‟nin sıcaklığının değiĢebileceğini ortaya 
koydu (1824). 

John Tyndall, atmosferdeki su ve CO2 gibi etken 

moleküllerin birikimindeki her türlü değiĢimin tarih 

boyunca yaĢanmıĢ bütün iklimsel değiĢikliklerin 
nedeni olabileceğini öne sürdü (1861). 

Ernst Haeckel-Alman biyolog tarafından Ekoloji 
terimini kullandı (1869). 

Svenne Arrhenius, atmosferdeki CO2 birikiminin 

%40‟a varan oranda değiĢmesinin buzul çağının 

baĢlayıĢ ya da bitiĢini sağlayabileceğini iddia etti 
(1896). 

Frederic Clements (1916),  Charles Sutherland Elton 

(1927) ekoloji tanımını yaptılar. 

G.S. Callendar, atmosferdeki CO2 birikiminin 2 katına 

çıkması halinde, küresel ortalama sıcaklıklarında 

2°C‟lik bir artıĢa neden olabileceğini, ayrıca fosil 

yakıtların tüketilmesi ile atmosferdeki CO2 birikimleri 
arasındaki doğrusal iliĢkiyi ortaya koydu (1938). 

Charles David Keeling, Pasifik‟teki Hawaii adasında 

kurulan Mauna Loa istasyonunda atmosferik CO2 

birikimlerinin ilk aletli gözlemlerini yapmaya ve 
kaydetmeye baĢladı (1958). 

CH4, N2O ve CFC‟lerin de CO2 gibi atmosferin sera 

etkisini kuvvetlendireceği anlaĢıldı (1970). 

 

James Cook tarafından 

paket turların tanıtımı 

yapıldı (1841). 

 

Uluslararası Resmi Turist 

Trafik TeĢkilatı Birliği'nin 

kuruldu (1925). 

 

Chicago Konvansiyonu, 

Uluslararası Sivil 

Havacılık Örgütü'nün 

kuruldu. 

 

Büyük yolcu uçaklarının 

tanıtımı yapıldı. 

 

 

 

1972 Gerçek anlamda, uluslararası camiada iklim 

değiĢikliğinin ilk kez tartıĢılması, 1972 yılında 

Stockholm‟de düzenlenen BM‟nin “Ġnsan Çevre 

Konferansı” ile baĢladı. Uluslararası çevre 

konularında iĢ birliği kapsamında, gelecekteki 

geliĢmeler için 26 adet prensip, Ġnsan Çevre için 

Eylem, BM Çevre Programı (UNEP) kuruldu ve 

Çevre Fonu üzerinde kararlar alındı. 

 Türkiye ilk olarak 1972 

yılında Ġnsan ve Çevre 

Konferansına katılarak 

iklim değiĢikliği konusunda 

bir adım attı. 
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EK 1B: Ġklime Yönelik Bilimsel AraĢtırma Dönemi ve Ġklimin Küresel TartıĢmalarda Yer Aldığı Dönem 

 

Yıl Dünya’da Bilimsel ve Siyasi Süreç Turizm Faaliyetleri 

Üzerine Uluslararası 

Çalısmalar,  

Raporlar ve Belgeler 

Türkiye’de Bilimsel ve 

Siyasi Süreç 

1975  Dünya Turizm Örgütü 

kuruldu. 

 

1979 1.Dünya Ġklim Konferansı, iklim değiĢikliğini anlama 

ve iklim değiĢikliğinin insanlık üzerindeki etkilerinin 

neler olabileceği konularında yoğunlaĢtı. Konferans 

bildirisinde küresel ısınmanın nedeni olarak fosil 

yakıtların kullanılması nedeniyle atmosferde artan 

CO2 yoğunluğu gösterildi. 

  

 

 

 

 

 

 

1980-

1987 Madden, Ramathan ve Hansen, insan kaynaklı 

(antropojenik) faaliyetler sonucunda atmosferdeki 

sera gazı birikimlerinin artması ile beraber yaĢanacak 

küresel ortalama sıcaklık artıĢının 20 yıl içerisinde 

net bir Ģekilde gözlemlenebileceğini belirtti. (1980-

1981) 

 

Villach Ģehrinde 1980, 1985 yıllarında olmak üzere 

iklim değiĢikliği ile ilgili iki konferans düzenlendi. 

Konferanslarda, CO2 ve diğer sera gazlarının, iklim 

değiĢikliği ve iklim değiĢikliğinin etkileri üzerindeki 

rolü değerlendirildi. Bu konferanslar sonrası, düzenli 

olarak güncellenen verileri, değerlendirmeleri UNEP, 

WMO ve ICSU„ya bildirmek üzere Sera Gazları ile 

ilgili Bir DanıĢma Grubu oluĢturuldu. 

 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk defa BirleĢmiĢ 

Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu‟nun “Ortak 

Geleceğimiz” raporunda kullanıldı (1987). 

 Türkiye‟de “Karbondioksit” 

ile ilgili ilk lisansüstü tez 

çalıĢması, kimya 

disiplininde, 1980 yılında 

“Dioksietanon Molekülünün 

Özellikleri ile Karbondioksit 

ve Formaldehite AyrıĢma 

Potansiyel Enerji Yüzeyinin 

Hesaplanması” baĢlıklı 

doktora tezidir (Kasney, 

1980). 
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EK 3. Ġklim ve Küresel SözleĢmeler Dönemi 

 

EK 2A: Ġklim ve Küresel SözleĢmeler Dönemi 

 

Yıl Dünya’da Bilimsel ve Siyasi Süreç Turizm Merkezli 

Uluslararası 

Çalısmalar,  

Raporlar ve Belgeler 

Türkiye’de Bilimsel ve 

Siyasi Süreç 

1988 DeğiĢen Atmosfer Konferansı‟nda, küresel CO2 

salımlarının 2005 yılına kadar %20 azaltılması ve 

protokollerle geliĢtirilecek olan bir “çerçeve iklim 

sözleĢmesinin” hazırlanması önerildi. BirleĢmiĢ 

Milletler (BM) Genel Kurulu‟nun “Ġnsanoğlunun 

Bugünkü ve Gelecek KuĢakları için Küresel Ġklimin 

Korunması” konulu 43/53 sayılı kararı ve IPCC‟nin 

oluĢturulması kabul edildi. 

  

1989 1989 yılının ġubat ayında Kanada hükümeti, kapsamlı 

bir atmosfer kongresi üzerine tartıĢmalar baĢlatma 

umuduyla, Ottawa'da, atmosfer yasasıyla ilgili hukuk 

ve politika uzmanlarından oluĢan bir toplantıya ev 

sahipliği yaptı. YaklaĢık 80 tane uluslararası hukuk ve 

politika uzmanı bir araya gelerek atmosferi “Ġnsanlığa 

hayati önem taĢıyan ortak bir kaynak” olarak tanıyacak 

bir çerçeve sözleĢmesi önerdi. Ġkinci yaklaĢım ise, 

özellikle iklim değiĢikliği üzerine bir kongre 

geliĢtirmektir.  

Ottowa Toplantısı ile aynı ay içerisinde, Hindistan‟ın 

Yeni Delhi Ģehrinde geliĢmekte olan ülkelerde küresel 

ısınma perspektifleri üzerine ilk konferans düzenlendi. 

 

Montreal Protokolü (Ozon Tabakasını Ġncelten 

Maddelere Dair ĠliĢkin Montreal Protokolü), 1987‟de 

kararlaĢtırıldı ve 1989‟da yürürlüğe giren uluslararası 

bir çevre anlaĢmasıdır. 197 ülkenin taraf olduğu 

Montreal Protokolü BirleĢmiĢ Milletler tarihinin 

evrensel olarak onaylanan ilk anlaĢmasıdır. Yaygın 

kabulü ve uygulanması ile olağanüstü uluslararası 

iĢbirliğinin bir örneği olan Montreal Protokolü bugüne 

kadarki en baĢarılı çevre anlaĢmalarından biri olarak 

tarihe geçti. 

 

  

1990 WMO II. Dünya Ġklim Konferansını düzenlenledi. 

Bakanlar Deklarasyonu, aralarında Türkiye‟nin de 

bulunduğu 137 ülke tarafından onaylandı. BM Genel 

Kurulu‟nun 45/212 sayılı kararı ile Hükümetlerarası 

Müzakere Komitesi (INC) oluĢturuldu.1990‟lı yıllarda 

Sürdürülebilir Planlama yaklaĢımı ortaya çıkmaya 

baĢladı. 
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EK 2B: Ġklim ve Küresel SözleĢmeler Dönemi 

 

Yıl Dünya’da Bilimsel ve Siyasi Süreç Turizm Merkezli 

Uluslararası 

Çalısmalar,  

Raporlar ve Belgeler 

Türkiye’de Bilimsel ve 

Siyasi Süreç 

1991 IPCC tarafından 1. Değerlendirme Raporu (FAR) 

yayımlandı, raporda, insan etkinliklerinin iklim sistemi 

üzerinde net bir etkisi olduğu ifade edildi. Bu tarihte 

Hükümetlerarası GörüĢme Komitesi toplantıları 

baĢladı. 

 1991-1995 yılları arasında, 

12 adet Hükümetlerarası 

GörüĢme Komitesi toplantısı 

yapıldı. BMĠDÇS nihai 

metninde Türkiye‟nin adı Ek-

I ve EK-II Listelerinde yer 

aldı. 

 

Türkiye -BMĠDÇS 

öncesinde- 1985 tarihli  

Ozon Tabakasının 

Korunmasına Dair Viyana 

SözleĢmesi‟ne 1991 yılında 

taraf oldu. 

 

1987 yılında Montreal‟de 

kabul edilen ve 1989 yılında 

yürürlüğe giren Ozon 

Tabakasını Ġncelten 

Maddelere Dair Montreal 

Protokolü‟ne 1991 yılında 

taraf oldu (T.C. DıĢ ĠĢleri 

Bakanlığı, 2020). 

 

Çevre Bakanlığı kuruldu. 

1992 1992 yılında Rio„da 172 ülkenin katıldığı ve 108 

ülkenin Devlet ya da Hükümet BaĢkanı düzeyinde 

temsil edildiği Dünya Zirvesi olarak da bilinen Çevre 

ve Kalkınma Konferansı (UNCED) düzenlendi. BM 

Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi (BMÇĠDS) 

imzaya açıldı. Konferansta bir takım sözleĢme çıktıları 

oldu.  

Zirvede çevresel sorunlar ve sürdürülebilir kalkınma 

konusunda ilk küresel eylem olan Gündem 21 

Ormancılık ve ÇölleĢme Ġklim DeğiĢikliği SözleĢmesi, 

Rio Deklarasyonu gibi beĢ belge yayımlandı ve 

BiyoçeĢitlilik SözleĢmesi imzalandı (Kıvılcım, 2013). 

WTO ve WMO resmi 

bir kurumlar arası 

çalıĢma iliĢkisine 

girdi. 

DMĠ Sekretaryasında Ulusal 

Ġklim Koordinasyon Grubu 

(UĠKG) “Atmosferin 

Korunması ve Ġklim 

DeğiĢikliği” ve “Enerji ve 

Teknoloji” Raporları 

hazırlandı. Türkiye, 1992 

yılında BMĠDÇS‟nin EK-I ve 

EK-II listesinde yer aldı.  

 

1993   Ġklim değiĢikliği ile mücadele 

konusunda 1993 yılında 

“Ulusal Ġklim Programı 

(UĠP)” kuruldu. 1996 yılına 

kadar Devlet Meteoroloji 

ĠĢleri Genel Müdürlüğü 

koordinesinde çalıĢmalarını 

sürdürdü. 

1994 BMĠDÇS, 21 Mart 1994‟te yürürlüğe girdi. Metin 

neredeyse tüm maddeler için zemin oluĢturan ve sera 

gazı emisyonunda en büyük payın geliĢmiĢ ülkelere ait 

olduğuna değinilen uzun bir giriĢten sonra yirmi altı 

maddeden ve iki ekten oluĢmaktadır. 

GeliĢmekte Olan Küçük Ada Devletlerinin 

Sürdürülebilir Kalkınmasına ĠliĢkin Küresel Konferans 

düzenlendi. 

 UĠKG – Ulusal Ġklim 

Programı hazırlandı. 
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EK 2C: Ġklim ve Küresel SözleĢmeler Dönemi 

 

Yıl Dünya’da Bilimsel ve Siyasi Süreç Turizm Merkezli 

Uluslararası 

Çalısmalar,  

Raporlar ve Belgeler 

Türkiye’de Bilimsel ve 

Siyasi Süreç 

1995 IPCC tarafından 2. Değerlendirme Raporu (SAR) 

yayımlandı. Daha kapsamlı ve yeni verilerin ıĢığında 

SAR, iklim sistemi üzerindeki insan etkisinin göz ardı 

edilemeyeceğini ortaya koydu. 

 

Taraflar konferansı (COP1) ilk kez 1995 yılında 

Berlin‟de BMĠDÇS kapsamında düzenlendi. 2000 

sonrası dönemdeki yükümlülükleri belirlemek için 

Berlin Buyruğu Geçici ÇalıĢma Grubu oluĢturuldu. 

Konferansta ülkeler karbon salımını 2005 yılına kadar, 

1990 yılına göre %20 oranında azaltma sözü verildi. 

Protokol kabul edilmediği için iki yıllık bir süreç 

baĢlatıldı ve COP2‟yi de kapsayan iki yıllık süredeki 

çalıĢmalar sonucunda Kyoto Protokolü gündeme geldi.   

WTTC, WTO ve 

Dünya Konseyi 

tarafından baĢlatılan 

Seyahat ve Turizm 

için Gündem 21 

COP1 – 

FCCC/CP/1995/MISC.5 

sayılı belge ile Ek-I 

Listesinden çıkarılma talebi 

sunuldu. 

1996 IPCC Sera Gazı Envanteri Hazırlama Kılavuzunu 

yayımlandı. COP2‟de, salım azaltımında Ek-I ülkeleri 

arasında farklı politikaların izlenebilmesine olanak 

tanındı.  

  

1997 Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Fosil Yakıttan 

Kaynaklı CO2 Salımları Raporunu, her yıl 

güncellenmek üzere, ilk defa yayımlandı. COP3‟te 

Kyoto Protokolü kabul edildi ve imzaya açıldı. 

 

 COP3  -

FCCC/CP/1997/MISC.3 

sayılı belge ile Türkiye 

Durum Raporu sunuldu. 

Türkiye‟de “iklim 

değiĢikliği” ile ilgili ilk 

lisansüstü tez çalıĢması, 

uluslararası iliĢkiler disiplini 

alanında “Ġklim DeğiĢikliği 

ve Uluslararası 

Organizasyonlar: Çevresel 

ĠĢbirliğinin Etmenleri” 

baĢlıklı doktora tezidir 

(Bayramoğlu, 1997). 

1997 yılında Türkiye Kyoto 

Protokolüne katıldı ancak 

BMĠDÇS‟ne taraf olmadığı 

için sera gazı salımına 

yönelik herhangi bir 

yükümlülüğün altına girmedi. 

1998-

2000 

1998 yılına gelindiğinde, COP4‟te nihai karara 

varılamayan bazı sorunların çözümlenmesi hedeflendi 

ancak protokolün uygulamasındaki zorluklar nedeniyle 

protokolün uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla 2 

yıllık bir "Eylem Planı" kabul edildi. 

 

Kayıtlara en sıcak yıl olarak geçti (1998) 

 

IPCC, Salım Senaryoları Özel Raporu‟nu yayımladı. 

COP6‟da Esneklik Düzenlemeleri için ABD‟nin 

önerilerinin kabul görmemesi nedeniyle uzlaĢma 

sağlanamadı ve toplantı tamamlanamadı. Yeni ABD 

yönetimi Kyoto Protokolü‟nü tanımadığını ilan etti 

(2000)  

IPCC Havacılık ve 

Ġklim DeğiĢikliği Özel 

Raporu yayınlandı 

(1999) 

COP4 – Ġklim DeğiĢikliği 

Ulusal Raporu dağıtıldı. 

1999-DPT VIII. BeĢ Yıllık 

Kalkınma Planı Ġklim 

DeğiĢikliği Özel Ġhtisas 

Komisyonu oluĢturdu; 

hazırlanan Komisyon raporu 

DPT‟ce yayımlandı. 

Bu rapor, Türkiye‟nin 

geri kalan kalkınma 

döneminde sektör 

yatırımlarının tümünde ve 

hayatın her alanında 

iklim değiĢikliği konusunun 

dikkate alınmasına dair 

politikaları değerlendirdi. 

(Arıkan ve Özsoy, 2008). 

1. Turizm Ģurası düzenlendi 

(20-22 Ekim 1998) 
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EK 2D: Ġklim ve Küresel SözleĢmeler Dönemi 

 

Yıl Dünya’da Bilimsel ve Siyasi Süreç Turizm Merkezli 

Uluslararası Çalısmalar,  

Raporlar ve Belgeler 

Türkiye’de Bilimsel ve 

Siyasi Süreç 

2001-

2003 

IPCC tarafından 3. Değerlendirme Raporu 

(TAR) yayımlandı. Raporda, son 50 yılda 

gözlemlenen iklimsel değiĢikliklerin çoğunlukla 

insan etkinliklerine bağlanabileceği yönünde 

yeni ve güçlü verilerin elde edildiği vurgulandı. 

Raporda, iklim değiĢikliği ile mücadele 

kapsamında kullanılabilecek unsurlar olarak 

uyum sağlama ve risk azaltma yöntemleri 

tanımlandı (IPCC, 2001).  

 

COP6.5‟ta, sera gazı salım azaltımı için yutak 

alanlardan daha fazla yararlanılmasına olanak 

sağlandı. GeliĢmekte olan ülkeler için 3 yeni fon 

oluĢturuldu.  

COP7‟de MarakeĢ UzlaĢmaları kabul edildi. 

(2001) 

 

GeliĢmekte olan ülkelerin iklim değiĢikliğine 

daha iyi uyum sağlamasını teĢvik etmek 

amacıyla Buenos Aires Eylem Planı kabul edildi. 

2005 yılına gelindiğinde COP11 ile 1997‟de 

imzalanan Kyoto Protokolünün yasal 

bağlayıcılığı nitelik kazanarak taraf olan ülkelere 

sera gazı azaltımı konusunda zorunluluklar 

getirildi. 

 

Johannesburg'da Üçüncü Dünya Zirvesi 

düzenlendi. COP8‟de iklim değiĢikliğine uyum 

konusunun daha etkin ele alınması gündeme 

geldi (2002). 

 

Avrupa'da ölümcül sıcaklık dalgası ölçüldü 

(2003). 

 

BM Genel Kurulu Turizm 

için Global Etik Kurallarını 

resmen tanıdı (2001) 

2002 Uluslararası Eko 

turizm yılı ilan edildi (2002) 

Dünya Turizm Örgütü 

BirleĢmiĢ Milletler 

sistemine katılarak, 

UNWTO BirleĢmiĢ Milletler 

Turizm Ġhtisas Ajansı haline 

geldi. (2003) 

 

Cerbe‟de 1. Uluslararası 

Ġklim DeğiĢikliği ve Turizm 

Konferansı düzenlendi. 

(2003) 

 

Konferansın önemli bir 

çıktısı olarak Djerba Turizm 

ve Ġklim DeğiĢikliği 

Bildirgesi yayınlandı. Bu 

bildirge, Dünya Turizm 

Örgütü önderliğinde 

araĢtırma çalıĢmalarına 

devam etmek, turizmde 

sürdürülebilirliği teĢvik 

etmek, ilgili konulardaki 

farkındalığı arttırmak ve 

gelecekteki eylemler için bir 

çerçeve oluĢturmak için 

herkese çağrı yaptı 

(UNWTO, 2003). 

 

700 milyondan fazla 

uluslararası turist giriĢi oldu 

(2003). 

WMO, turizm için 

uzmanlaĢmıĢ bir BM ajansı 

oldu (2003). 

 

 

2001 yılında Türkiye kendi 

özel konumundan dolayı, 

26/CP7 Kararı ile 

BMĠDÇS‟nin EK-II 

listesinden çıkarıldı ve EK-I 

listesinde diğer ülkelerden 

farklı bir konumda yer 

almayı tercih etti. 

Tarım Bakanlığı tarafından 

Ġklim DeğiĢikliğinin Tarım 

Üzerine Etkileri Paneli 

düzenlendi (2001). 

 

Çevre Bakanlığı ve UNDP 

iĢbirliği içerisinde Ulusal 

Çevre ve Kalkınma 

Programı çalıĢmalara 

baĢladı (2002). 

Johannesburg Zirvesi 

Sürdürülebilir Kalkınma 

Ulusal Raporu kapsamında 

Ġklim DeğiĢikliği ÇalıĢma 

Grubu oluĢturuldu, özel bir 

bölüm yer aldı; Ġklim 

DeğiĢikliği raporu ayrıca 

TTGV‟ce yayımlandı. 

Türkiye Johannesburg 

Yenilenebilir Enerji 

Koalisyonu‟na katıldı. 

Dünya Bankası Enerji ve 

Çevre Raporu kapsamında 

“Türkiye‟de Enerji 

Sektöründe Sera Gazı 

Azaltma Senaryolarının 

Analizi” çalıĢması 

tamamlandı (2002). 

 

2. Turizm ġûrası düzenlendi 

(12-14 Nisan 2002) 

 

Türkiye‟nin BMĠDÇS‟ye 

katılmasını öngören 4990 

sayılı Yasa 21 Ekim 2003 

tarih ve 25266 sayılı Resmi 

Gazete‟de yayımlandı. 
 

Türkiye‟nin BMĠDÇS‟ye 

katılmasını öngören 4990 

sayılı Yasa 21 Ekim 2003 

tarih ve 25266 sayılı Resmi 

Gazete‟de Yayımlandı. 2003 

yılında “Küresel ısınma” ile 

ilgili ilk lisansüstü tez kamu 

yönetimi disiplininde ve 

“Sera gazı” ile ilgili ilk 

lisansüstü tez çalıĢması 2005 

yılında mühendislik 

bilimlerinde yapıldı. 
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EK 2E: Ġklim ve Küresel SözleĢmeler Dönemi 

 

Yıl Dünya’da Bilimsel ve Siyasi Süreç Turizm Merkezli 

Uluslararası Çalısmalar,  

Raporlar ve Belgeler 

Türkiye’de Bilimsel ve Siyasi Süreç 

2004 COP10‟da uyum için bir çalıĢma 

programı oluĢturulması benimsendi 

(2004).  

 

 

 2004 yılında “Ġklim DeğiĢikliği 

Koordinasyon Kurulu‟nun ÇalıĢma Usul 

ve Esasları Hakkındaki BaĢbakanlık 

Genelgesi” ile ĠDKK‟nın görev tanımı 

ve yapısı revize edildi.  

 

Türkiye, 24 Mayıs 2004 tarihinde 

BMĠDÇS‟ye katıldı. 

Çevre ve Orman Bakanlığı ve DıĢiĢleri 

Bakanlığı European Capacity Building 

Initative içerisinde yer almak konusunda 

görüĢ bildirdiler. 

1-3 Eylül 2004 tarihinde Ankara Ġklim 

DeğiĢikliği Konferansı düzenlendi. 

SözleĢme metni ve 2 yayın Türkçe 

basıldı. 

Birinci Ulusal Bildirim hazırlıklarında 

hibe desteğinin sağlanması için GEF 

Kaynaklarına baĢvuru yapıldı. 
COP10 – REC Merkez Ofisi‟nin 

kapasite geliĢtirme yan etkinliği 

kapsamında Türkiye de yer aldı. 

2005 COP11‟de Kyoto Protokolü yürürlüğe 

girdi. COP/MOP1‟de 2012 Sonrası 

müzakerelerinin (AWG) baĢlaması 

kararı alındı (2005) 

WMO Ġklim ve Turizm 

Konusunda Uzman Ekip  

Kuruldu. (2005) 

Kyoto Protokolü yürürlüğe 

girdi (2005) 

1. Çevre ve Ormancılık ġurası‟nda 

Ġklim DeğiĢikliği Alt Komisyonu 

kuruldu. 

 
REC Türkiye BMĠDÇS 6. Madde 

(Eğitim, Öğretim ve Kamuoyu 

Bilinçlendirilmesi) alanında Ulusal 

Odak Noktası olarak görevlendirildi. 
Birinci Ulusal Bildirim GEF desteği ile 

hazırlanmaya baĢlandı. 
DMI-WMO-ECO iĢbirliğinde Bölgesel 

Ġklim DeğiĢikliği Modeli (PRECIS) 

Eğitimi gerçekleĢtirildi.  

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) 

tarafından Küresel Isınma, Ġklim 

DeğiĢikliği ve Sağlık Etkileri Kitabı 

yayımlandı. 

Türkiye‟nin ilk Türkçe iklim değiĢikliği 

bülteni, REC Türkiye tarafından 

yayımlandı. 

 

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 

Üretiminde Kullanımı Kanunu kabul 

edildi. 

 

COP11 –Ġlk Ulusal Bildirim hazırlıkları 

ve 6. Madde çalıĢmaları REC yan 

etkinliğinde ve Climate Talk Series 

Programı‟nda tanıtıldı. 
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EK 4. Acil Önlemlere Yönelme Dönemi 

EK 3A: Acil Önlemlere Yönelme Dönemi 

Yıl Dünya’da Bilimsel ve Siyasi 

Süreç 

Turizm Merkezli Uluslararası 

Çalısmalar,  

Raporlar ve Belgeler 

Türkiye’de Bilimsel ve Siyasi 

Süreç 

2006 IPCC, Sera Gazı Envanterleri 

Kılavuzunu güncelledi, arazi 

kullanım değiĢiklikleri ve 

ormancılıktan kaynaklanan 

salımlar için de kılavuzlar 

yayımladı. COP/MOP2‟de 

Afrika ülkelerinin karbon 

yatırımlarından daha fazla 

yararlanması için kararlar 

alındı. COP12‟de Uyum için 

Nairobi ÇalıĢma Programı 

kabul edildi. 

 2006 yılında oluĢturulan Dokuzuncu 

BeĢ Yıllık Kalkınma Planı 

kapsamında iklim değiĢikliği konusu 

önemli bir yer sahip oldu. 

 

Çevre ve Orman Bakanlığı, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı, DıĢiĢleri 

Bakanlığı orta düzey yöneticileri ile 

Avrupa Komisyonu yetkilileri 

arasında ilk gayrı resmi buluĢma 

gerçekleĢtirildi.  Türkiye‟nin resmi 

sera gazı envanteri ilk defa BMĠDÇS 

Sekretaryası‟na sunuldu. Birinci 

Ulusal Bildirim Raporu ĠDKK 

tarafından kabul edildi. 

 

Ġstanbul C40-Büyük Kentler Ġklim 

Liderlik Grubuna dahil oldu. 

2007 IPCC tarafından 4. 

Değerlendirme Raporu (AR4) 

yayınlandı. Raporda, son 50 

yılda gözlemlenen iklimsel 

değiĢikliklerin çok büyük 

oranda insan etkinliklerine 

nedeniyle yaĢandığı belirtildi.  

Rapora göre; 

• Ülkelere yüklenen 

sorumlulukların, Bali Yol 

Haritası ve Kyoto Protokolü‟ne 

uygun ilerlemesi sağlanarak 

ülkeler arasındaki farklılıklar en 

aza indirilmeye çalıĢıldı ve 

sürecin hızlandırılması sağlandı. 

Bu bağlamda hem geliĢmiĢ 

ülkeler hem de geliĢmekte olan 

ülkeler için iklim değiĢikliğine 

uyum ve risk azaltma adı 

altında iki çalıĢma grubu 

oluĢturuldu 

• Kyoto Protokolü‟nün nasıl 

iĢleyeceği konusu da Kopenhag 

Zirvesine bırakıldı. 

 

COP13‟te 2012 sonrası için 

Bali Eylem Planı hazırlandı. 

 

BM Güvenlik Konseyi ve Genel 

Kurulu iklim değiĢikliği 

gündemiyle toplandı. 

Davos'ta 2. Uluslararası Ġklim 

DeğiĢikliği ve Turizm Konferans 

düzenlendi. (2007) 

Turizm sektöründeki iklim değiĢikliği 

zorunluluklarına zamanında ve dengeli 

bir Ģekilde cevap vermek amacı ile 

toplanıldı. Bu Konferansın 

hazırlanmasında organizatörler mevcut 

etkilerin kapsamlı bir incelemesini 

sağlamak ve olası eylemler için 

seçenekleri analiz etmek için bir rapor 

hazırladı (UNWTO, 2007). 

 

Londra Bakanlar Turizm ve Ġklim 

DeğiĢikliği Zirvesi tarafından onaylandı  

 

Kolombiya'nın Cartagena de Indias 

kentinde düzenlenen UNWTO Genel 

Kurulunun XVII Oturumu, Davos 

Deklarasyonunu kabul etti  

Davos Deklarasyonu, iklim 

değiĢikliğinin gerçekliğini ve bunun 

turizmle olan güçlü iliĢkisini kabul etti. 

Ġklim duyarlılığını göz önünde 

bulunduran sürdürülebilir turizmi ve 

seyahat modellerini teĢvik etmek için 

çeĢitli politikaların acil olarak 

benimsenmesi çağrısında bulundu ( 

UNWTO, 2007). 

COP13‟te 2012 Sonrası için Bali Eylem 

Planı ve Geçici ÇalıĢma Grubu 

(AWGLCA) oluĢturuldu. 

COP/MOP3‟te AWG ve AWGLCA 

süreçleri iliĢkilendirildi. 
 

Her yıl düzenli olarak BM 

Sekreteryası‟na sunulan ulusal 

emisyon salım bildirimi, Türkiye 

tarafından ilk kez 2007 tarihinde 

sunulmuĢtur. 5627 sayılı Enerji 

Verimliliği Kanunu kabul edildi. 

Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı 

Ġklim DeğiĢikliği Koordinasyon 

Kurulu (ĠDKK) çalıĢmalarına katıldı. 
Genelkurmay BaĢkanlığı Stratejik 

AraĢtırmalar Merkezi “Ġklim 

DeğiĢikliği ÇalıĢtayı”nı düzenledi 
Bilim ve Teknoloji Yüksek 

Kurulu‟nda Ġklim DeğiĢikliği 

AraĢtırma Programı‟nın 

oluĢturulması kabul edildi 
SB26 kapsamında Türkiye‟nin 1. 

Ulusal Bildirimi uluslararası 

kamuoyuna tanıtıldı. 
5627 sayılı Enerji Verimliliği 

Kanunu kabul edildi 
TBMM 22. Dönem Küresel Isınma 

AraĢtırma Komisyonu oluĢturuldu. 

Taslak Rapor‟da Türkiye‟nin Ek-B 

DıĢı 

konumunu koruyarak Kyoto 

Protokolü„ne katılması önerildi 

Tarımsal Kuraklık Yönetimi çalıĢma 

esasları kabul edildi. Kuraklık 

zararlarının karĢılanması için 

Bakanlar Kurulu 

kararı alındı. 
TBMM 23. Dönem Küresel Isınma 

AraĢtırma Komisyonu oluĢturuldu. 
Türkiye‟nin, 2009 yılında IPCC 

Genel Kurulu‟na evsahipliği 

yapması önerisi kabul edildi. 
COP13‟te Türkiye, Bakanlar 

Oturumu‟nda Avrupa Birliği‟nin 

açıklamasını destekledi. 
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EK 3B: Ġklim ve Küresel SözleĢmeler Dönemi 

 

Yıl Dünya’da Bilimsel ve Siyasi 

Süreç 

Turizm Merkezli 

Uluslararası Çalısmalar,  

Raporlar ve Belgeler 

Türkiye’de Bilimsel ve Siyasi Süreç 

2008-

2009 

3.Dünya Ġklim Konferansı, 2000„in 

üzerinde katılımcıyla Dünya 

Meteoroloji Örgütü (WMO) 

tarafından Cenevre„de düzenlendi. 

OluĢturulacak uluslararası bir 

kurumla, kapsamlı bir bilgi ağı 

sistemi ile iklimle ilgili bilgilerin en 

kısa sürede dünyanın her yerine 

ulaĢması ve bu bilgiye ihtiyaç 

duyanların, bilgiden fayda 

sağlaması hedeflendi. Yoğun geçen 

görüĢmeler sonucunda Ġklim 

Hizmetleri için Küresel bir Çerçeve 

oluĢturulmasına karar verildi. 

 

Kopenhag Mutabakatı (COP 15, 

Kopenhag, Danimarka) 2012 

sonrasını içeren dönemde yeni bir 

anlaĢmaya yönelik bir adım 

atılmadı; iki müzakere hattına 

yönelik sonuç çıkmadı; sadece 

yetersiz hükümleri içeren 

“Kopenhag Mutabakatı” kabul 

edildi. Ġki dereceden fazla sıcaklık 

artmaması konusundaki amaç 

ortaya konuldu, ancak bunun nasıl 

yapılacağı açıklanmadı. AnlaĢma 

taslağı, bir sonraki toplantılara 

kaldı. 

UNWTO ve Dünya Seyahat 

ve Turizm Konseyi, COP-

15 müzakerelerinde turizm 

endüstrisinin iklim 

Ģartlarına bağlılığını 

gösteren Kopenhag 

etkinliğine ev sahipliği 

yaptı (2009). 

 

Ġklim DeğiĢikliği Koordinasyon Kurulu 

toplantısında Türkiye‟nin Kyoto 

Protokolü‟ne katılması kararı alındı. 
TBMM Küresel Isınmanın Etkileri ve Su 

Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi 

Konusunda Kurulan Meclis 

AraĢtırması Komisyonu Raporu 13 Mart 

2008 tarihinde yayımlandı. 
3 Haziran 2008 tarihli Bakanlar Kurulu 

toplantısında, Türkiye‟nin Kyoto 

Protokolü‟ne katılması yönündeki kanun 

tasarısının TBMM‟ye sevkedilmesi kararı 

alındı. 
Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele 

Stratejisi ve Eylem Planı (2008 – 2012) 
Kuraklık zararlarının karĢılanması için 

Bakanlar Kurulu kararı alındı (2008) 

 

5836 sayılı Türkiye‟nin Kyoto Protokolüne 

Katılmasına dair Kanun mecliste kabul 

edildi, kanun resmi gazetede yayımlandı. 

Türkiye 26 Ağustos‟da Protokol‟e  resmen 

taraf oldu. Kopenhag Zirvesi (Aralık,2009) 

öncesi Ġklim DeğiĢikliği Strateji Belgesi 

taslağı hazırlandı ve zirvede sunuldu. 

Türkiye‟nin Birinci Ulusal Bildirimi‟nin 

Derinlemesine Değerlendirilmesi Raporu 

ve Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanter 

Raporu yayımlandı (2009) 

2010 140 ülke Kopenhag UzlaĢması 

çerçevesinde taahhütlerini bildirdi. 

 

IPCC, COP 16, Cancun, Meksika 

“YeĢil Ġklim Fonu”, Teknoloji 

Yürütme Komitesi, Ġklim Teknoloji 

Merkezi ve Ağı kurulmasına karar 

verildi. YeĢil Fon ile geliĢmiĢ 

ülkeler tarafından geliĢmekte olan 

ülkelere her yıl 100 milyar dolar 

ayrılması kararı alındı. 

 

COP16‟da Cancun AnlaĢması 

yapıldı. 

Ġlk T.20 Bakanlar 

Toplantısı, turizmin küresel 

ekonomik toparlanma ve 

uzun vadeli "yeĢil" 

dönüĢümüne katkısının altı 

çizildi. 

Ulusal Ġklim DeğiĢikliği Strateji Belgesi 

(2010 – 2020) yayımlandı. Ġklim Platformu 

kuruldu.  

TUSĠAD ĠDDK‟ya dahil oldu. 

ĠDKK hakkında BaĢbakanlık Genelgesi 17 

Ağustos 2010 (2010/18), Enerji Verimliliği 

Strateji Belgesi (2010-2023), Ulusal Sera 

Gazı Emisyon Envanter Raporu 2010 

yayımlandı. 

BütünleĢik Kentsel GeliĢme Stratejisi ve 

Eylem Planı (2010-2023) yayımlandı. 

2011 COP 17, Kyoto Protokolü‟nün 

ikinci yükümlülük dönemi 1 Ocak 

2013 tarihinde baĢlayacağı kararı 

alındı, ancak ne kadar süreceği 

belirtilmedi. 2015 tarihinde 

imzalanıp 2020 yılında yürürlüğe 

girmesi beklenen uluslararası bir 

anlaĢma taslağının hazırlanması için 

Geçici ÇalıĢma Grubu oluĢturuldu 

ve Gayri Resmi Toplantılar 

(Bonn/Almanya ve Güney Kore) 

yapılmasına karar verildi. 

 Çevre ve ġehircilik Bakanlığı kuruldu. 

Türkiye‟nin Ġklim DeğiĢikliği Uyum 

Stratejisi ve Eylem Planı, Korunan Alanlar 

ve Ġklim DeğiĢikliği Türkiye Ulusal 

Stratejisi Strateji Belgesi, Ulusal Sera Gazı 

Emisyon Envanter Raporu yayımlandı. 
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EK 3C: Ġklim ve Küresel SözleĢmeler Dönemi 

 

Yıl Dünya’da Bilimsel ve Siyasi Süreç Turizm Merkezli Uluslararası 

Çalısmalar,  

Raporlar ve Belgeler 

Türkiye’de Bilimsel ve Siyasi 

Süreç 

2012 COP 18, Kyoto Protokolü, 1 Ocak 

2013 ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar 

sekiz yıl uzatıldı. 2014 sonuna kadar 

anlaĢmanın taslak metni için verilerin 

toplanmasına ve Mayıs 2015 

öncesinde taslağın hazır hale 

getirilmesine karar verildi. 

 2012 yılında Kyoto protokolünün 

2020‟ye kadar uzatılması kararı 

alındı. Türkiye geliĢmekte olan 

ülkeler arasında yer alması 

sebebiyle 2012-2020 yılları 

arasında salım azaltım 

yükümlülüğü almadı. 

 

2012 Nisan ayında iklim değiĢikliği 

ve uyum çalıĢmalarını yürütmek ve 

koordinasyonu sağlamak üzere 

Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi 

BaĢkanlığı altında “Ġklim 

DeğiĢikliğine Uyum Birimi” 

kuruldu. Yine DSĠ‟de Bakanlık 

Olurları ile iklim değiĢikliği ile 

mücadele bağlamında çeĢitli ihtisas 

ve çalıĢma grupları oluĢturuldu 

(DSĠ, 2020). 

 

ĠDKK hakkında BaĢbakanlık 

Genelgesi, Sera Gazı 

Emisyonlarının Takibi Hakkında 

Yönetmelik, Türkiye Sürdürülebilir 

Kalkınma Raporu Raporu, Ulusal 

Sera Gazı Emisyon Envanter 

Raporu yayımlandı. 

 

Türkiye Turizm Zirvesi düzenlendi. 

2013  

IPCC BeĢinci Değerlendirme 

Raporu‟nda (AR5), küresel iklim 

değiĢikliğinin yüzde 95 oranında 

insan kaynaklı olduğu kabul edildi. 

2013 yılında VarĢova‟da düzenlenen 

COP19 kapsamında evrensel bir iklim 

değiĢikliği anlaĢmasının hazırlanması, 

sera gazı salımları azaltım hedefinin 

belirlenmesi, iklim değiĢikliği üzerine 

hasar ve kayıpların tespit edilmesine 

karar verildi. COP19‟da öne çıkan 

konulardan birisi de iklim finansmanı 

oldu. Ġklim finansmanı, Adaptasyon 

Fonu ve YeĢil Ġklim Fonu baĢlıkları 

altında müzakere edildi. Ayrıca finans 

konusunda bazı metinler 

yayımlandı (Sarı, 2014). 

 

  

2013 yılı baĢında Hava Yönetimi 

Dairesi‟yle birleĢtirilmesinden 

sonra Ġklim DeğiĢikliği Daire 

BaĢkanlığı, Ģube müdürlüğüne 

düĢürüldü, ancak yaklaĢık bir yıl 

sonra Nisan 2014‟te Hava 

Yönetimi ayrılarak tekrar Ġklim 

DeğiĢikliği Daire BaĢkanlığı 

kuruldu.  

 

Onuncu Kalkınma Planı (2014-

2018) 

Gönüllü Karbon Piyasası Proje 

Kayıt Tebliği Mevzuat 9 Ekim 

2013 BMĠDÇS Kapsamında 

Türkiye Ġklim DeğiĢikliği 5. Ulusal 

Bildirimi Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı Strateji Planı (2013-

2017) Ulusal Sera Gazı Envanter 

Raporu 2013 yayımlandı. 

1.Ormancılık ve Su ġurası 2013 

Bornova Sürdürülebilir Enerji 

Eylem Planı 2013 ve  Muğla 

BüyükĢehir Belediyesi Sera Gazı 

Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji 

Eylem Planı ( 2013) yayımlandı. 
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EK 3E: Ġklim ve Küresel SözleĢmeler Dönemi 

 

Yıl Dünya’da Bilimsel ve Siyasi Süreç Turizm Merkezli Uluslararası 

Çalısmalar,  

Raporlar ve Belgeler 

Türkiye’de Bilimsel ve Siyasi 

Süreç 

2014 Ġklim DeğiĢikliğinin etkileri, uyum ve 

kırılganlık temalı AR5 Ġkinci ÇalıĢma 

Grubu raporu (WGII) ve iklim 

değiĢikliği ile sera gazı azaltımı 

yoluyla mücadele temalı AR5 Üçüncü 

ÇalıĢma Grubu (WGIII) raporları 

yayımlandı. COP20‟de Ġklim 

Eylemine Yönelik Lima Ġklim 

DeğiĢikliği ile Mücadele Çağrısı 

yapıldı.Taraflar toplamda 19 karar 

alarak Paris‟e giden yolun ilk 

adımlarını atma iradesi gösterdiler. 

 

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon 

tarafından iklim değiĢikliği 

müzakerelerine olan ilgili arttırmak 

ve kamuoyu farkındalığı yaratabilmek 

için üst düzey katılımlı bir BM zirvesi 

ABD‟nin New York Ģehrinde 

düzenlendi. COP20, Lima, Peru: 

Karar 1/CP.20 - Ġklim Eylemine 

Yönelik Lima Ġklim DeğiĢikliği ile 

Mücadele Çağrısı: Tüm ülkelerin 

ulusal katkı niyetlerini 2015 yılının 

ilk çeyreğinde (en geç 1 Ekim 2015‟e 

kadar) sunması kararlaĢtırıldı. Yeni 

AnlaĢmaya iliĢkin çerçeve belirlendi. 

Yeni AnlaĢmada, uyum konusunun da 

en az azaltım kadar öne çıkacağı 

kesinleĢti. YeĢil Ġklim Fonu, 10.2 

Milyar Dolar mertebesine ulaĢtı. 

Taraflar toplamda 19 karar alarak 

Paris‟e giden yolun ilk adımlarını 

atma iradesi gösterdiler. 

 

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi 

Hakkında Yönetmelik Mevzuat, 

Ġklim DeğiĢikliğinin Sağlık 

Etkilerinin Azaltılması Ulusal 

Programı ve Eylem Planı, Ulusal 

Sera Gazı Emisyon Envanter 

Raporu 2014 yayınlandı. New 

York‟ta yapılan Ġklim DeğiĢikliği 

Liderler Zirvesi‟ne 

CumhurbaĢkanlığı düzeyinde 

katılım sağlandı. 

 

Bölge Kalkınma Ajanslarından 

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 

hazırlanan Ankara Bölge Planı 

(2014-2023) iklim değiĢikliği 

konusunda, detaylı –kapsamlı 

olarak bölgesel stratejileri ön plana 

alan kalkınma ajansı planlarına 

yansıtan ilk bölgesel ajanstır. 

 

Ġklim DeğiĢikliği Dairesi 

BaĢkanlığı tekrar kuruldu.  

TepebaĢı Belediyesi Sürdürülebilir 

Enerji Eylem Planı (2014) 

yayımlandı. 

2015 IPCC, 21.Taraflar Konferansı 

düzenledi. Buna göre sera gazı 

emisyonları azaltılarak küresel 

sıcaklık artıĢının 1,5 ila 2 derecede 

kalması için karar alındı. Paris'te 

Ġklim Zirvesi Konferansı'nda 

(COP21), üzerinde anlaĢma sağlanan 

anlaĢma metni konferansa katılan 

ülkelerin delegeleri tarafından 

oybirliği ile onaylandı. 

 

2015 yılında Paris kentinde 

gerçekleĢtirilen COP21‟de, Paris 

Ġklim AnlaĢması kabul edildi. 2020 

yılında Kyoto Protokolü‟nün sona 

erecek olması uluslararası bir anlaĢma 

olan Paris Ġklim AnlaĢmasının 2020 

sonrası için önemini vurgulandı. Paris 

Ġklim AnlaĢması 2020 yılından sonra 

geçerli olacaktır ve temel amacı 

ortalama küresel sıcaklık artıĢının 2 

°C‟nin üzerine çıkmaması hatta 

mümkün olduğunca 1,5 °C‟nin 

altında tutulmaya çalıĢılmasıdır.  

Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri kabul edildi.  

Safranbolu Ġklim DeğiĢikliği 

Konferansı" ve "Safranbolu 

Deklarasyonu" düzenlenmiĢtir. 

Ulusal Sera Gazı Emisyon 

Envanter Raporu 2015 yayımlandı. 

Paris Ġklim Zirvesi (COP21) öncesi 

Eylül 2015‟te Niyet Edilen Ulusal 

Katkı Beyanı sunuldu. 

 

Bursa BüyükĢehir Belediyesi Ġklim 

DeğiĢikliği Eylem Planı (2015),  

Çankaya Belediyesi Sürdürülebilir 

Enerji Eylem Planı (2015-2020) ve 

Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir 

Enerji Eylem Planı (2015) 

yayımlandı.  
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EK  3F: Ġklim ve Küresel SözleĢmeler Dönemi 

 

Yıl Dünya’da Bilimsel ve Siyasi Süreç Turizm Merkezli Uluslararası 

Çalısmalar,  

Raporlar ve Belgeler 

Türkiye’de Bilimsel ve Siyasi 

Süreç 

2016 Paris AnlaĢması 5 Ekim 2016 

itibariyle, küresel sera gazı 

emisyonlarının %55‟ini oluĢturan en 

az 55 tarafın anlaĢmayı onaylaması 

koĢulunun karĢılanması sonucunda, 4 

Kasım 2016 itibariyle yürürlüğe 

girmiĢtir. Paris AnlaĢması, 2020 

sonrası süreçte, iklim değiĢikliği 

tehlikesine karĢı küresel 

sosyo/ekonomik dayanıklılığın 

güçlendirilmesini hedeflemektedir. 

AnlaĢmadan sonra 2016 yılında 

düzenlenen MarakeĢ Ġklim 

DeğiĢikliği Konferansı‟nda (COP22)  

iklim değiĢikliğine uyum sağlama ve 

risk azaltımı konuları ön planda 

tutuldu. Ayrıca Paris Protokolü'nün 

uygulama altyapısı ortaya konuldu ve 

ulusal katkıların ilerlemesinin 

değerlendirilmesi yapıldı. 

22 Nisan 2016 Paris AnlaĢması 

imzaya açıldı. 21 Nisan 2017‟de sona 

erdi.  

 UCLG-MEWA Malatya 

Mutabakatı Ġstanbul Deklarasyonu 

yayımlandı. 

 

Paris AnlaĢması 4 Kasım 2016 

tarihi itibariyle yürürlüğe 

girmiĢtir. Türkiye, anlaĢmayı 22 

Nisan 2016 tarihinde imzalamıĢ ve 

uzunca bir ara meclisten geçirmedi. 

 

Denizli BüyükĢehir Belediyesi 

Ġklim DeğiĢikliği Eylem Planı 

(2016-2030), Gaziantep Ġklim 

DeğiĢikliği Eylem Planı Yönetici 

Özeti (2016), Nilüfer Belediyesi 

Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 

(2016) ve Ġzmir Sürdürülebilir 

Enerji Eylem Planı (2016) 

yayımlandı. 

 

2017 21 Nisan 2017‟de anlaĢmanın imza 

süresi sona erdi. 

BM Ġklim DeğiĢikliği Konferansı 

(COP23) Bonn‟da 

düzenlendi.Toplantıda kömür ve 

kömürden elde edilen 

enerjiden vazgeçme hedefi ön plana 

çıktı, Paris AnlaĢması'nın 

uygulamaya yönelik kuralları 

netleĢtirildi. 

BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu 

tarafından 2017 yılı „‟Kalkınma 

Ġçin Uluslararası Sürdürülebilir 

Turizm Yılı” ilan edildi 

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi 

Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

yürürlüğe girdi.  

 

3. Turizm ġura'sı düzenlendi (1-3 

kasım 2017) 

ġehircilik ġurası düzenlendi. 

2. Ormancılık ve Su ġurası 

düzenlendi. 

Bursa Sürdürülebilir Enerji ve 

Ġklim DeğiĢikliği Uyum Planı 

(2017) yayımlandı. 
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EK 3G: Ġklim ve Küresel SözleĢmeler Dönemi 

 

Yıl Dünya’da Bilimsel ve Siyasi Süreç Turizm Merkezli Uluslararası 

Çalısmalar,  

Raporlar ve Belgeler 

Türkiye’de Bilimsel ve Siyasi 

Süreç 

2018 Polonya‟da düzenlenen Katowice 

Ġklim DeğiĢikliği Konferansı‟nın 

(COP24) ilk hedefi Paris Ġklim 

AnlaĢması‟nın tam olarak 

uygulanmasını sağlamaktır. 24. 

Taraflar Konferansı‟nda 2020'de 

yürürlüğe girecek olan Paris 

AnlaĢması'nın uygulanmasına iliĢkin 

kural kitabı kabul edildi. 

 

 7. Ulusal Bildirim, “Türkiye‟nin 7. 

Ulusal Bildiriminin ve 

BMĠDÇS‟ye Sunulacak 3. Ġki 

Yıllık Raporunun Hazırlanmasına 

Destek Projesi” çerçevesinde 

hazırlandı. Söz konusu bildirimde 

Paris AnlaĢması çerçevesinde, 

2030 yılına kadar Referans 

Senaryoya kıyasla ulusal sera gazı 

emisyonları azaltım hedefinin 

yüzde 21‟e kadar belirlendiği ifade 

edilmektedir. 

ÇġB tarafından hazırlanan 2018-

2022 Stratejik Planda yer alan 

amaç ve hedefler doğrultusunda 

gerekli adımların atılacağı 

vurgulanmaktadır (ÇġB, 2018). 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi YeĢil 

Altyapı Stratejisi (2018), Kadıköy 

Belediyesi Ġklim Adaptasyon 

Eylem Planı 2. Rapor (2018),  

Kadıköy Belediyesi Kentsel 

Karbon Ayakizi Ölçüm ve Ġzleme 

Yöntemleri Rehberi (2018), 

Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir 

Enerji Eylem Planı 1. Rapor 

(2018), Kocaeli Sera Gazı 

Envanteri ve Ġklim DeğiĢikliği 

Eylem Planı (2018) ve Ġstanbul 

Ġklim DeğiĢikliği Eylem Planı 

(2018) yayımlandı. 

 

2019 BM Ġklim DeğiĢikliği Konferansı 

(COP25) Madrid‟de düzenlendi. 

“Cinsiyet Eylem Planı” ve “Yerel 

Topluluklar ve Yerli Halklar 

Platformu için bir çalıĢma planı 

onaylandı.  

 Trabzon BüyükĢehir Belediyesi 

Sürdürülebilir Enerji Eylem ve 

Ġklim Uyum Planı (2019), Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi Ġklim 

DeğiĢikliğine Dirençli Kentler için 

bir çerçeve, YeĢil Odaklı Uyarlama 

Kılavuzu (2019) ve Ġstanbul Ġklim 

DeğiĢikliği Eylem Planı Ġklim 

DeğiĢikliği Risk, Fırsat Ve 

Kırılganlıklar Analiz Raporu 

(2019) yayımlandı. 

2020 2020 yılı Kasım ayında yapılması 

planlanan COP26 Covid-19 nedeniyle 

2021 tarihine ertelendi. 

 Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

Sürdürülebilir Enerji ve Ġklim 

Eylem Planı (2020) ve Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi YeĢil ġehir 

Eylem Planı (2020) yayımlandı.  
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EK 3H: Ġklim ve Küresel SözleĢmeler Dönemi 

 

Yıl Dünya’da Bilimsel ve Siyasi Süreç Turizm Merkezli Uluslararası 

Çalısmalar,  

Raporlar ve Belgeler 

Türkiye’de Bilimsel ve Siyasi 

Süreç 

2021 IPCC tarafından 6. Değerlendirme 

Raporu (AR6) yayınlandı. 

COP26‟da kömürün aĢamalı olarak 

azaltılması, emisyon azaltma 

planlarının düzenli olarak gözden 

geçirilmesi ve geliĢmekte olan 

ülkelere daha fazla finansal destek 

sağlanması konularına mutabakat 

sağlandı. 

 Paris AnlaĢması 7 Ekim 2021 

tarihinde Mecliste kabul edildi ve 

aynı tarihli 31621 (Mükerrer) sayılı 

Resmi Gazetede yayımlandı 

(Resmi Gazete, Ekim 2021). 

 

Ticaret Bakanlığı tarafından 2021 

yılında hazırlanan YeĢil Mutabakat 

Eylem Planı‟nın esasında “Avrupa 

YeĢil Mutabakatı” ve AB 

politikalarına uyumlu olma amacını 

taĢıdığı ve bu amaç doğrultusunda 

hazırlandığı söylenebilir.  

Bu çerçevede Türkiye 2021 yılında 

“YeĢil Mutabakat Eylem Planı” 

hazırladı (Ticaret Bakanlığı, 2021). 

 

1. Su Ģurası düzenlendi 

2022   1.Ġklim Ģurası düzenlendi 

24-26 Mart 2022 Türkiye Turizm 

Zirvesi düzenlenecek 

 

Kaynak: ġenol ve Kahraman, 2019 geliĢtirilerek ve; Arıkan, 2006; IPCC,2007; Moss, 2010; IPCC, 2013; Kıvılcım, 2013; 

Onur, 2014; Arıkan ve Özsoy, 2016; Ersoy, 2016; UNWTO, 2003; UNWTO, 2007; ġenerol, 2010; Kıvılcım, 2013; Sarı, 

2014; ġahin, 2014; Arıkan ve Özsoy, 2015; Dereli, 2019; DSĠ, 2020; DıĢ ĠĢleri Bakanlığı, 2020; Ticaret Bakanlığı, 2021; 

Kaya 2021; Ağıralan, 2022; Becken ve Hay, 2007‟den yararlanılarak yazarlar tarafından oluĢturulmuĢtur.  
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EK 5. Tarihsel Süreçte Ġklim DeğiĢikliği, Ġklim SözleĢmeleri ve Turizm: Dünya ve Türkiye Kronolojisi 

 

Kaynak: ġenol ve Kahraman, 2019 geliĢtirilerek ve; Arıkan, 2006; IPCC,2007; Moss, 2010; IPCC, 2013; Kıvılcım, 2013; Onur, 2014; Arıkan ve Özsoy, 2016; Ersoy, 2016; UNWTO, 2003; UNWTO, 2007; ġenerol, 2010; Kıvılcım, 2013; Sarı, 2014; ġahin, 2014; Arıkan 

ve Özsoy, 2015; Dereli, 2019; DSĠ, 2020; DıĢ ĠĢleri Bakanlığı, 2020; Ticaret Bakanlığı, 2021; Kaya 2021; Ağıralan, 2022; Becken ve Hay, 2007‟den yararlanılarak yazarlar tarafından oluĢturulmuĢtur.  
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EK 6. Bölgesel Turizm Adaptasyon Modeli (Regional Tourism Adaptation Framework – RTAF) (Jopp et al., 2010) 

 

 

 

 

 


