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Bu konuları birileri dile getirmeli  

Geçtiğimiz yirmi yılda hava sıcaklıkları İstanbul’da 0,8 oC, Ankara’da 0,5 oC, Antalya’da 0,7 oC,  

Diyarbakır’da ise 0,9 oC arttı. Son beş yılda Türkiye genelinde sıcaklık artışının hızlandığı belirlendi.  

Fen bilimlerinde, çeşitli yönlere çekilip esnetilebilen genel görüşler yerine, gelişmeleri rakamlarla 

ortaya koymak daha geçerli bir yoldur. Böylece olayların büyüklüğü, hızı, değişimi gibi özellikleri 

tartışılmaz netlikte açıklanabilir. Bu yazının amacı da, içinde yaşadığımız koşullarda iklimde ortaya 

çıkan değişimleri rakamlara dayalı olarak irdelemektir. Örnek rakamlarla… 

Görüşlerine değer verdiğim, iyi niyetinden kuşku duymadığım bir dost, alanımın dışındaki iklim 

değişimi konularında makale yazmamın doğru olmadığına üstü kapalı değinip, sitem etti. Uyarısını 

saygı ile karşılasam da:  

1- Konuya değinmemi gerektiren olaylar doğrudan ilgi alanım olan “su ve toprak bilimleri” ile 

ilgiliydi. Önce Çorlu’da 25 yurttaşımızın yaşamına son veren kazanın bilirkişilerce, daha sonra 

Karadeniz Sahil Yolu’nda çöken köprünün üst düzey bir yetkili ve yerel bir bilim insanımızca “iklim 

değişikliği”ne bağlanma çabaları kabullenilemezdi. İhmalleri, suçluları aklama aracına birileri karşı 

çıkmalıydı.  

2- Yer kabuğunun jeolojik oluşumları bir yana bırakılacak olursa toprak, okyanusların ardından en 

fazla karbon tutan doğal kaynaktır. Üzerindeki bitkilerle birlikte taşıdığı karbon miktarı, 

atmosferde bulunan karbonun yaklaşık üç katıdır. Küresel ısınmanın başlıca nedeni olarak 

gösterilen karbon dioksitin azaltmasında en önemli seçeneklerden biri, toprağı doğru 

yönetmektir. Böylece hem üretim artırılıp, hem de milyarlarca ton karbon atmosferden emilip 

uzaklaştırılabilir.   

Ünye’de çöken köprü (büyük olasılıkla)  köprüyolu ayakta tutan sütunun zemine iyi tutturulmamış 

olmasından kaynaklanıyordu.  Çorlu’daki tren kazası ise, balastı düzenli biçimde yutma özelliği olan 

yöresel toprakla ilgiliydi. O tür topraklar, her yağışta genişler, kabarır, kuruyunca da büzülür ve 

çatlarlar. Böylece üzerlerindeki malzemeyi yavaş yavaş yutmaya başlarlar. Kuruluşta traverslerin 

altına serilen kırma taşlar, her bir ıslanma-kuruma sürecinde biraz daha derine iner. Süre verilemez, 

ama sonuçta yıllar geçtikçe derinlere gömülen bu balast malzemesi taşıma gücünü yitirir. Artık ilk 

ciddi akış (sel veya taşkın), kitleyi söküp yerinden atabilecektir.  

Bu konuda alınacak önlem, o sistemi düzenli izleyerek, balastın zayıfladığı, azaldığı yerlerde yeniden 

kırma taş desteği yapmaktır.  Kısacası olayın iklim değişikliği ile hiçbir ilgisi yoktur, dönem yağışları 

incelendiğinde herhangi bir aşırılığın olmadığı açıkça görülmektedir.  

Karşı duruşun zorlukları 

İnsanlığın iklim olaylarına ilgisi, var oluşla birlikte başlayıp, hiç azalmadan süregelmiştir. Ancak son 

dönemde bu ilgi öylesine güçlü mekanizmalarla, amansız biçimde, yoğun ajite edilmektedir ki,  “iklim 

değişikliği” terimi hemen herkesin inanmaya hazır olduğu, tartışılması zorlaşan, aksini savunmak 



cesaret isteyen bir alan oluşturdu. Bu işten kazanç sağlayan kimileri, aykırı bir görüş çıktığı anda 

yıldırıcı ataklarla olası seçenekleri (kimileri öfke dolu ve kaba biçimde) savuşturuveriyorlar.   

Güçlü çoğunluk bu bağnaz yaklaşımlara kayıtsız koşulsuz arka çıkıyor, diyecek sözümüz yok. Ama 

tümüyle insan kaynaklı ihmallerin, suçların, vurdumduymazlıkların aklanmasında görülen sıklaşma,  

“iklim değişikliği” kılıfıyla kurumsallaşmaya, kurallaştırılmaya başladı ve artık kimilerinin elini başının 

arasına alma zamanı geldi. Suçluyu korumak, suçu bir yolla örtbas etmek, bir çeşit suça ortak olmaktır 

çünkü. 

 İzninizle önceki yazılardan birkaç başlığı özetleyeyim: 

• Jeolojik ve tarihsel dönemler boyu, çoğu zaman akıl erdiremediğimiz değişiklikler 

(dinozorların boyutları, petrol ürünleri ve kömürü oluşturan olağanüstü canlı varlığı, 

Sahra’daki uygarlık izleri, manyetik kutuptaki düzenli kaymalar vb), 

• Havadaki karbondioksit artışlarının belirgin, sıcaklık artışlarının ise, daha belirsiz olduğu, 

• İklim değişikliği konusunda Nobel Barış Ödülü alan Al Gore’un, yüzyılın başında simge olan 

Kilimanjaro dağındaki erimeler ve kutup ayıları konusundaki yönlendirici yanlışları, 

• Olası iklim değişikliklerinin olası yararlı etkilerinin gözden kaçırılması, 

• “Küresel soğuma kavramı”nı tartışan araştırıcıların varlığı, öne sürdükleri kanıtlar, 

• Uzun dönemli hava tahminlerinin ülkemiz ölçeğinde güvenilirliği, 

• Al Gore’un ve diğer Nobelli kuruluşun (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Tartışma Ortamı - 

IPCC) dönem başkanının iklim değişikliğinden çok işin gösteri bölümüyle ilgilenmeleri, 

• Eski dönemlerdeki ve şimdilerde de ısı adası kentlerin yakınındaki meteorolojik ölçümlerin 

güvenilirliklerinin tartışmaya açık olduğu, örneğin yeryüzünün dörtte üçünden fazlasını 

kaplayan okyanuslar, kutuplar, çöller ve geri kalmış ülkelerde eskiye dönük meteorolojik 

kayıtların cılızlığı, güvenilmezliği,    

• İklim haritalarında doğruluğun ve lejantın önemi, çoğu verinin haritalar üzerinde bilgisayar 

oyunlarıyla canavarlaştırıldığı, 

• Ülkemizde 60 yıl önce de kuraklığın ve iklim değişimini verilen örneklerle gündemde olduğu, 

yani tartışma konularının çok da değişmediği, 

• TÜRKİYE’NİN KÜRESEL KARBONDİOKSİT SALIMINDAKİ PAYININ YAKLAŞIK % 1 OLDUĞU, 

• İklim değişikliği konusunu en keskin savunan uzmanların bugüne dek elle tutulur seçenekler 

konusunda çaba harcadıklarının duyulmadığı, 

• Atmosfere karbondioksit salımı bizden kat kat fazla olan Çin, ABD, Hindistan, Rusya, Kanada 

gibi ülkelerin çeşitli gerekçelerle sorumluluklardan kaçındıkları, 

• “Tarihte en sıcak yıl olarak tanımlanan 2016’daki küresel ortalama sıcaklığın, 20. yüzyıl 

ortalamasından 0,77 oC daha yüksek olduğu. 



Şimdi lütfen iki konu gözden uzak tutulmasın: 1- En sıcak yıl bile yüzyıl ortalamasının 0,8 oC üzerinde 

gerçekleşmiştir. Çoğu “sıcak” denen yılda bu değişim, 0,2 – 0,5 oC gibi, bizim algılayabileceğimiz 

rakamların çok altındadır. 2- Seksen bir milyon, bütün otomobilleri çöpe atsak, fabrikaları kapatsak, 

kışın sobasız, kalorifersiz donsak, küresel ısınmayı % 1’den fazla yavaşlatamayız. (Kalın yazmak, 

büyük harfler hoş değil ama koparılan onca kıyamete karşın gücümüzün ne olduğunu göstermenin 

etkili bir yolu bu, olayın düğümü o nokta). 

Yanlışlar demeti 

Artık gelenekselleşti, “iklim değişikliği” konusunun Nobellisi Al Gore’dan bir aşırılık örneği daha 

vermeden geçmek olmaz. Yok yok, bu kez iki örnek göstermeli. 

Ünlü “Uygunsuz Gerçek 1” belgeselinde mercan kayalıklarının okyanuslardaki yükselişle birlikte sulara 

gömüleceği öngörüsünde bulunulmuştu. Oysa mercanların işleyiş mekanizmalarının buna hiçbir 

zaman izin vermediği, hatta o günden bu yana Hint Okyanusu’nda, Pasifik’te ve Karayipler’de 

mercanların daha da yükseldikleri gözleniyor. Örneğin Pasifik’te Funafatu mercanadasındaki 29 

adadan 18’inde yükselmelerin sürdüğü ölçülerek belirlendi. Kimi mercanadalarda görülen bozulmalar 

ise, deniz düzeyindeki yükselmelerle değil, fırtınaların kıyılarda yaptığı yıkımla ilişkilendirilmektedir. 

Öte yandan aşağıdaki şekilde, deniz seviyesindeki yükselmelerin, uydu ölçümlerinin başladığı 1993 

yılından, 2018 yılı Nisan ayına değin 8,5  ± 0,4 cm olduğu görülüyor. Buna göre 25 yıldır denizler yılda 

3,2 ± 0,4 mm kadar yükseliyor.  Bu değerler, en çok uyduya sahip NASA’nın.  

Al Gore ise, Nobel Ödül töreninde (2007 Aralık - Oslo) yaptığı konuşmada, Kuzey Kutbundaki tüm 

buzulların 7 yıl içinde bir yaz günü tümden eriyebileceğini, ABD Denizcilik araştırmacılarına 

dayandırmıştı.  Hazırladığı belgesele göre bu durum deniz düzeylerinde “yakın gelecekte – in the near 

future” 20 feet (yaklaşık 6 m) yükselişe neden olacaktı.  O bilgi doğru olsaydı, Al Gore’a göre örneğin 

Miami ve Eminönü şimdilerde metrelerce suyun altında kalmış olacaktı.  

 

Not: Önceki yazılarımda iki yanlış olmuş: *Küresel ısınma ve soğuma çelişkilerini anlatan 6 TIME 

dergisi kapağından son ikisi düzmeceydi. Onları size gönderirken kesmiştim ama kimi programlarda 

yine de görünmüş.  Diğer dört kapak gerçektir, yayınlanmıştır.  

** Temmuz ortasında 2018 yılının 47 yılın en sıcağı olacağını söyleyen bir uzmandan söz etmiştim. O 

demecin 4 Ağustos 2018 günü verildiğini öğrendim, özür diliyorum ama saçmalığın özü yine de 

değişmemiş oluyor.  



Sıra kendimizde 

Aksi yöndeki çabalarıma karşın gelişmeler, iklim değişikliği konusunda bizim seçme uzmanların da 

birtakım çelişkilerini gündeme taşımayı zorunlu kıldı. Ancak bir dileğim var, verdiğim ve vereceğim 

bilgilerde, değerlerde herhangi bir yanlışa rastlarsanız lütfen uyarınız.  

 (Nisan 2015) “Dünyanın sıcaklık ortalaması 15 derece iken 17 oldu. Bu artışı 2040-2050'de 

bekliyorduk ancak günümüzde yaşadık".  Yerkürenin ortalama sıcaklığı 13,7 oC olup, 1880’den bu 

yana 0,83 oC artış belirlenmiştir.  Belli ki biz anlayalım diye rakamlar bol zam görmüş. 

 (Temmuz 18) “Yer altı suları binlerce sene içinde kendini yenileyebilir.”  Böylece atış, tüm insaf 

sınırlarını aşmış oluyor. 

(Ekim 17) “Bu sene normal kış olacak. Türkiye genelinde kar yeteri kadar yağacak.” “Deniz suyu 

sıcaklığı Karadeniz’de 17, Marmara’da 18 derece. Bu rakamın 10 derecelerde olması lazım” Geçen 

Ekim ayındaki bu demeç ilginç açıklamalarla sürüyor ama neredeyse hiç kar görmediğimiz geçtiğimiz 

kışı düşününce… Ya da ekim ayında 10 oC su sıcaklığına ne demeli? 

(Mayıs 18) “Japonlar planlamayı 1000 yıllık yağışlara göre yapıyorlar”. Yazıyla bin diyor uzmanımız. 

(Ocak 18) Türkiye’deki kuraklığın nedenini sadece yanlış su politikaları olarak ele alamayız. Kuraklığın 

temel nedeni küresel ısınmadır. Hem toprak kuruyor hem de yağış miktarı azaldığı için durum 

doğrudan kuraklığa neden oluyor. Böyle giderse önümüzdeki 10 yıl içerisinde iki senede bir kuraklık 

yaşamaya başlayacağız.” Zincirleme yanlış yorumlar, önemi gereği aşağıda ayrı bir başlıkla 

incelenecektir. 

(Şubat 14) “Uzun vadeli tahminler, Temmuz ayının oldukça sıcak geçeceğini gösteriyor.”  5 ay 

önceden yapılan bu kestirme, doğru çıkmış.  

 (Mart 14) “Bütün raporlarda iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölge Türkiye’nin de içinde 

bulunduğu Ortadoğu ve Akdeniz bölgeleri.” Yani ne gibi? 

 (Mart 2006) “Küresel ısınma orman yangınlarına, susuzluğa, gıda zehirlenmelerine, cilt kanserinin 

artmasına, deniz suyu kirliliklerine ve balık ölümlerine neden olacak.” Diğerleri tamam da, deniz suyu 

niye daha fazla kirleniyor ki? 2006 yılı en sıcak yıl olacak. O yıl küresel sıcaklık ortalaması biraz 

düşmüş, ama 2007’deki artışla (yani bir yıllık gecikmeyle) kestirme doğrulanmış oluyor. 

(Ekim 2017) “Kuru ya da sulu tarımın mümkün olmayacağı yerleri bugünden belirleyerek oraların 

kalkınma stratejilerini geç kalmadan tarım dışına çıkarmak gerekiyor. İklim değişikliğine uyum 

sağlayamayacak ve artık tarımla kalkınamayacak olan bölgelerimizin kalkınma stratejileri değiştirilip 

daha fazla geç kalınmadan tarım dışı yatırımlar ile başka sektörlere kaydırılarak Marmara Bölgesi’ne 

sıkışan sanayinin yükü azaltılmalıdır.” Bu bir resmî rapor, virgülüne bile dokunmak olmaz. 

Örneğin, 1990’lı yıllardaki iklim şartlarına göre Türkiye’de bir yılda kişi başına düşen su miktarı 3.070 

metreküptü.  O 3.070’m3’ü rapor ederken hiç mi insaf denmedi?  

(Aralık 07) "Kuraklığın bu şekilde devam etmesi halinde, gelecek yıllarda sulak alanlara ve deniz 

kıyılarına doğru göçlerin yaşanması beklenmektedir" Deniz kıyılarına niye göçüyoruz ki? 



(Ağustos 18) “Van Gölü’nde küresel iklim değişikliğine bağlı olarak su seviyesi 2 metre arttı”. 

Yükselmenin gösterilen gerekçesi şaka gibi. Üstelik demeç de çok yeni. 

(Temmuz 18) “(küresel ısınmanın zararlarını azaltmak için) elektrikli araçlara geçiş …” Küresel 

ısınmayla savaşmak için elektrik kullanımı çok kötü bir yoldur. Çünkü üretimi, iletimi, altyapısı 

sırasında eldeki enerjinin yaklaşık % 15-30’u kullanılamadan ziyan olur. Böylece kente temiz hava 

sağlansa da, atmosfer daha fazla kirlenir.  

(Ağustos 18) “Dünyanın etrafında bir sera gazı kuşağı var. Eğer sera gazlarının oluşturduğu kuşak ne 

kadar kalın olursa …” Böyle bir kuşak yok. Üstelik CO2’in azot ve oksijene göre daha yoğun olmasından 

dolayı yüzeye yakın yoğunlaşması beklenirken, niçin oluşmadığı da, çeşitli kuramlarla açıklanıyor.  

Vermek zorunda kaldığım bu örnekler, medyada hemen her gün yer alan isimlerden alınmıştır. İnanın 

daha onlarca örnek sayılabilir. Bir kez abartmaya sarılınca, haberi yapanlar anlamasa bile, böyle dizi 

dizi yanlışları görenler çıkabilir aramızda.  

Birkaç kentimizdeki sıcaklık değişmeleri 

Birkaç büyük kentimizdeki yıllık ortalama sıcaklıklardaki değişiklikler, aşağıda verilmektedir.  

(Grafiklerde görülen kesintiler, veri akışının sağlıklı olmadığı dönemlere ilişkindir). 

 

Yukarıdaki grafiğe göre İstanbul Göztepe’de uzun süre normal salınımlarını sürdüren ve yıllık 15,22 oC 

dolayında gerçekleşen ortalama sıcaklıklar, 1998’ten sonra yaklaşık 0,77 oC artmış ve 15,99 oC 

olmuştur. 2013 yılından sonra istasyonun taşınmasından dolayı veri akışı durmuştur.  Göztepe, 

Anadolu yakasında yoğun bir yerleşim alanıdır. Burada, çevreye 2000’li yıllarda 4 adet gökdelen 

yapılınca, “ısı adası” denen kent içi ölçümler alınmaya başlanmıştır.  Son yılların rakamlarının 

güvenilirliği tartışmalıdır. Öte yandan son dört yılda İstanbul’da sıcaklık artışlarının sürüp sürmediğine 

ve boyutlarına ilişkin veri bulunmaması büyük bir eksikliktir. 

Ankara’da Kalaba’daki merkez istasyonun sıcaklık değişimi grafiği aşağıdaki gibidir: 

  

 



 

Buna göre Ankara’da ortalama 12,49 oC olan sıcaklık değerleri 1998 yılında başlayan, 0,51 oC 

dolayında ortalama artışla 13,00 oC düzeyine ulaşmış durumda. Ancak Atatürk’ün Ankara’ya gelip 

karargâh olarak kullandığı yıllarda birkaç kilometrelik çevrenin tek binası olan bu istasyonun çevresi 

de, günümüzde yoğun trafik ve yüksek binalarla kuşatılmış durumda.   

Doğrudan Akdeniz iklimi yaşayan ve yıllık sıcaklık ortalaması 18,71 oC olan Antalya’da, 1998 yılından 

sonra ortaya çıkan sıcaklık artışları daha belirgin ve son 20 yılın ortalaması olarak 19,44 oC’ye ulaşmış 

durumda.   Antalya’da yıllık ortalama sıcaklıkların yaklaşık 0,73 oC arttığı gözlenmektedir. 

 

Diyarbakır meteoroloji istasyonunda da uzun süre normalleri dolayında giden ve 15,23 oC dolayında 

olan yıllık ortalama sıcaklık değerlerinin, son 1994 yılından sonra ortalama 0,88 oC kadar yükselip, son 

24 yıl ortalamasına göre 16,11 oC düzeyine geldiği görülüyor.  



 

Erzurum’da 5,28 oC düzeyinde uzun yıllar benzer değerlerde dalgalanan ortalama sıcaklıklar, 1997 

yılından başlayarak, son 21 yıl içinde ortalama 0,45 oC artmış ve bu dönemde ortalama 5,73 oC 

olmuştur.  

 

Samsun’da uzun yılların ortalaması olarak 14,67 oC dolayında gerçekleşen sıcaklıkların, 1998 yılından 

sonra yükselişe geçerek, son 20 yıl içinde 15,26 oC ortalamasına sahip olduğu görülmektedir. Buna 

göre 1998-2017 aralığında Samsun’da yıllık ortalama sıcaklıklardaki artış 0,59 oC’dir. Burada bir kez 

daha belirtmek gerekirse, grafiklerdeki boşluklar o istasyonda veri akışının olmadığı sürelere karşılık 

gelmektedir.  



 

Ege bölgesinde, İzmir’den son yıllara ilişkin veri elde edilememiş olup, Aydın’da düzensiz ölçümlere 

göre yıllık ortalama sıcaklık 17,62 oC iken, 2007-2017 arasını kapsayan son 11 yılda bu ortalama 0,68 
oC artışla, 18,30 oC olmuştur.  

 

Mersin’de 1961 yılında başlayan ölçüm sonuçlarına göre yıllık ortalama 19,41 oC olan sıcaklıklar, 

1998-2017 aralığında 20,08 oC olup, bu son 20 yıllık süreçte ortalama 0,67 oC artış göstermiştir. 



 

Van’da 1949 yılında başlayan sıcaklık ölçümleri zaman zaman kesintiye uğramış ve ortalama 9,24 oC 

olmuştur. Buna karşın 1998-2017 aralığında ortalama değerler, 10,10 oC ile 0,86 oC artmıştır. 

 

Sonuçlar aşağıdaki grafikte topluca verilmektedir. Diyarbakır dışındaki istasyonlarda, 1998 yılından 

önce göze çarpan bir yıllık ortalama sıcaklık artışı gözlenmemiştir. 

İstasyon Gözlem 
aralığı 

Sıcaklık artış 
aralığı 

Yıl ort 
sıc, oC 

Son 5 
yılda 

Aşırılık yıllarında, oC 
(son20-25 yıl) 

Sıcaklık 
artışı, oC 

İstanbul 1891-2013 1998-2013 15,22 16,14 15,99 0,77 

Ankara  1959-2017 1998-2017 12,49 13,01 13,00 0,49 

Antalya 1931-2017 1998-2017 18,71 19,93 19,44 0,73 

Diyarbakır 1929-2017 1994-2017 15,23 16,39 16,11 0,88 

Erzurum 1929-2017 1997-2017 5,28 5,86 5,73 0,45 

Samsun 1944-2017 1998-2017 14,67 15,56 15,26 0,59 

Aydın 1961-2017 2007-2017 17,62 18,39 18,30 0,68 

Mersin 1961-2017 1998-2017 19,41 20,47 20,08 0,67 

Van 1949-2017 1998-2017 9,24 10,33 10,10 0,86 



 

İncelenen kentlere ilişkin değerlere göre, son 23 yıl içinde yıllık ortalama sıcaklıklar 0,45 – 0,88 oC 

aralığında artmıştır. Ele alınan tüm istasyonlarda, son 20 yılda ortalama sıcaklıklar genel bir artış 

göstermiştir. 2013-2017 arasındaki son beş yılda, son 20 yılın geneline göre yine tüm istasyonlarda bir 

miktar fazla artış göze çarpmaktadır. Bu konuda ayrıntılı çalışmalar ilgililerce yürütülmekte olup,  

çizelgedeki değerlere göre Türkiye genelinde ortalama artışların yaklaşık 0,65-0,70 oC aralığında 

olduğu söylenebilir.   

Artışlarda kentlerin genişlemesine ve trafikteki araç sayısının artmasına bağlı “ısı adası” etkisinin olası 

varlığı ve düzeyi, ne yazık ki ayırt edilememektedir.  

Karbondioksit olayı 

Küresel ısınma karbondioksit çıkışlarıyla ilişkilendirildiğinde, Türkiye’nin payının % 1 dolayında olduğu 

biliniyor. Ama bu rakamda iki yönden aşırılık var.  Öncelikle tropikal alanlardaki ormansızlaşmalardan 

doğan CO2 salımları bizde söz konusu değil. Aksine, ülkemizdeki ağaçlandırma çalışmalarına bağlı 

olarak, geri kazanılan karbon miktarı önemli boyutlarda olmalı. Öte yandan son yıllarda terk edilip 

kaderine bırakılan milyonlarca hektar arazimizde, üretimin azalması olumsuzluğuna karşın, gelişen 

çalılar, ağaçlar vb nedenleriyle karbondioksit tutulması da artmalı. Ne yazık ki ülkemizde bu tür 

çalışmalar yapılmıyor, rakamsal veri çok az. 

Küresel ölçekte düşünüldüğünde atmosferde miktarı artan karbondioksitin yararları da çok 

işlenmiyor. Örneğin havada artan karbondioksitin (azot oksitlerin parçalanmasını önleyerek),  30-40 

yıl öncesinin en ciddi sorunlarından olan, ozon katmanı delinmesini engellediği görmezden geliniyor.  

Artan karbondioksitin, bitkilerde özümseme (fotosentez) olaylarını tetikleyerek üretimi artırabileceği, 

stomalarını daraltan bitkilerden su kayıplarının önemli oranlarda düşebileceği gibi konular çok az 

insanın ilgisini çekiyor. Bitkisel üretim artarsa, bitkilerin su tüketimi azalırsa, hesapların yenilenmesi 

gerekmez mi?  

Öte yandan atmosferdeki karbondioksitin derişimi tek bir rakamla gösteriliyor ama örneğin kuzey 

yarımkürede güneye göre, bizim bulunduğumuz kuşakta da yarıkürenin diğer kesitlerine göre 

rakamlar daha yüksek. Üstelik yaprakların yeşermesine, çalışmalarına bağlı olarak, hem mevsimler, 

hem de gece ile gündüz arasında küçük de olsa ayrımlar var. 

Deniz düzeylerindeki artışlar öngörüldüğü gibi hızlanarak ilerlerse, okyanuslardaki karbonatlarla ilişkili 

canlı etkinliklerinin süreci ne yönde ve hangi oranlarda etkileyeceği konuları bilinmezliğini koruyor.  

1980-2017 arası dönemde atmosferdeki CO2 miktarı ortalama 337 ppm’den 407 ppm’e fırlamış, 

ancak bu dönemde sıcaklık artışlarının beklenen ölçülerde gerçekleşmediği gözlenmiştir.  Bu ilginç 

durumun nedenlerinden biri, şöyle açıklanmaktadır:  

Yüzeydeki ve troposferdeki sıcaklık artışlarına karşın stratosferde, CO2 artışından kaynaklanan soğuma 

olmaktadır.  Araştırıcılar bu konuda çeşitli kuramlar öne sürmekle birlikte, en çok kabul gören ikisi 

şöyledir: Artan derişimine karşın hâlâ atmosferde seyreltik bulunan CO2 yayınımla (difüzyon) 

yukarılara taşınır ve orada da yoğunlaşmaya başlar. Böylece güneşten gelen ışınların daha fazla bir 

bölümü, yukarılarda tutulmuş olur. İkinci bir kurama göre yüzeye yakın bölümde ısınan moleküller, 



genişleyip yükselerek, Stratosferdeki durgun havayı karıştırırlar. Hangi kuram geçerli olursa olsun, bu 

durumun, karbondioksitin sera gazı etkisini, kendi dozu arttıkça azaltacağı anlaşılmaktadır. 

Bu örnekler, konuların geçen on yılın rakamlarıyla filan açıklanamayacak oranda karmaşık olduğunu 

açıkça gösteriyor.  

Kuraklık ve Su Kullanım Etkinliği 

İklim değişikliği savunucularının tartışmasına bile yanaşmadan kuraklığa ve susuzluğa gidişimizi 

belirttikleri su bütçesi konusu, bir iki sayfada anlatılamayacak oranda karmaşık. Yine de önemli birkaç 

satır başını vermekte yarar var.  

Yıllık ortalama yağış 643 mm/yıl 

Yıllık yüzey akışı 186 milyar m 3 

Toplam Kullanılabilir Su (net) 112 milyar m 3 

DSİ Sulamalarında Kullanılan               32 milyar m 3  

İçmesuyunda Kullanılan                 7 milyar m 3  

Sanayide Kullanılan                 5 milyar m 3  

Toplam Kullanılan Su               44 milyar m 3  

 

Not: Yıllık yağışların miktarı, genelleme tekniğindeki ayrımlardan dolayı kurumlara göre değişiklik 

göstermektedir. DSİ Gn Md yukarıdaki çizelgeyi bütün olarak verdiğinden, burada ona ilişkin rakam 

aktarılmıştır. 

2016 yılında akışa geçen su miktarı 180,79 milyar m3 olarak açıklandı. Yağışlarda ve akışlarda yıllar 

arasında birtakım farkların bulunması normaldir. Ne yazık ki, akış verilerine yıllık temelde 

ulaşılamamaktadır. Barajlar ve çevirmeli santraller, olayın sağlıklı izlenmesine fırsat vermemektedir. 

Eldekilerle yetinmek gerekirse: 

1- Yıllık 112 milyar metreküp suyun 44 milyar metreküplük bölümünü kullandığımız görülüyor. Demek 

önümüzde, çaba harcamamız ve değerlendirmemiz gereken 68 milyar m3 lük bir potansiyel var. 

Kullanılandan daha fazla. 

2- Kullanılan suda aslan ayı 32 milyar m3 ile tarımsal sulamalarda görünüyor. Yani tasarruf önceliği o 

sektörde. Türkiye genelinde sulanan alanların 2018 yılı rakamlarıyla yüzde 67’si yüzeysel sulama, 

yüzde 33’ü ise basınçlı sulama yöntemleri (damla yüzde 14 ve yağmurlama yüzde 19) kullanıyor. Yani 

sulanan arazilerin yaklaşık üçte biri, suyu ekonomik kullanan basınçlı sistemlere geçmiş. Bu değerler 

2004 yılında % 85 ve % 15 (% 12 yağmurlama, % 3 damla sulama) idi. Üreticilerin teknolojiyi izleme ve 

uygulama oranları inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Bu gidişin sürmesi, yani tarımda su 

tüketiminin en azından uzun yıllar boyunca yerinde sayması beklenmelidir.  Sistemlerin bakımsızlığı 

bir yana, su kıtlığının arttığını gösterir tek bir yakınma yok ortada. Eskiden ne kadarsa yine o. Toprak 

üzerinin örtülmesi, derinden sızdırma sulama uygulanması gibi yöntemler de giderek yaygınlaşıyor.  

3- Suudi Arabistan, İsrail, Ürdün gibi ülkelere boru hatlarıyla su iletimi 90’ların başlıca konusuydu. 

Alıcı ülkeler siyasal nedenlerle caydılar. Şu anda KKTC’ne denizin altında su yolluyoruz. Ankara’ya 

Kızılırmak’tan, İstanbul’a Melen’den ve Trakya’dan, Adapazarı’na Sapanca Gölü’nden, Konya’ya Göksu 

Nehri’nden su çekilerek, havzalar arası su transferinde önemli adımlar atıldı. Günümüzde Meriç’ten 



İstanbul’a, Fırat’tan Ankara’ya, Büyük Menderes’ten İzmir’e su çekmek sorun değil.  Yalnızca para ve 

enerji meselesi tüm bunlar. 

4- Pek çok ülkede çatılardaki yağmur sularını toplama, bulutları tohumlayıp yapay yağış sağlama, 

yoğun bulutları top ateşine tutup, yağış alanını genişletme, dağlardan inen sel sularını ovalara 

yöneltme, buharlaşmayı azaltmak üzere durgun suların, toprakların üzerini örtme, atmosferin nemini 

yoğunlaştırıp içme suyuna çevirme gibi su ekonomisini yenileyen yöntemler ve araştırmalar 

yürütülüyor. Bu bağlamda çok da güzel sonuçlar alınıyor. 

5- Okyanusun ortasındaki, çöl kuşağındaki onlarca ülke, ters ozmos yöntemiyle deniz suyunu 

kullanmaya başladı. Bizde de özellikle besin ve içecek endüstrileri, boya, dokuma gibi özel dallarda ve 

tek tük yerleşim birimlerinde bu teknikten yararlanılıyor. Özellikle deniz kıyısındaki topluluklara 

hizmet verebilecek bu uygulama potansiyelleri, Karadeniz özelinde seyreltme seçeneğiyle birlikte 

daha fazla anlam kazanıyor.  

Özetlenirse, kuşkusuz kuraklık tehlikesi, çoğunluğu yarı kurak karasal iklim etkisinde, topografyası 

karmaşık olan ülkemizde zaman zaman varlığını ve ağırlığını hissettirecektir. Olası iklim 

değişikliklerinden dolayı, belki bu kuraklıkların sıklığı da artacaktır. Önemli olan, yukarıdaki 

seçeneklerle, bu tür sorunlara karşı hazırlıklı olmaktır. Çözüm anahtarları eğitim, araştırma ve enerji 

gereksinimleridir. Kuraklık kapıyı çaldığında, yalana, özre sığınılamaz, her an hazırlıklı olmak, gerekli 

önlemleri ona göre almak zorundayız. 

Konuyu kapatmadan önce bir de yağışların dağılımını incelemekte yarar var. İstasyonların her birini 

aylara, yıllara göre tek tek ele alıp analiz etmek olanaksız. Aşağıdaki çizelgede ülke bütün olarak 

gruplandırılmış olup, kaynak MGM’dir.  

Türkiye Yıllık Toplam Yağış Ortalamaları  
1970-1978 :  602,0 mm  
1979-1987 :  635,2 mm  
1989-1998 :  616,9 mm 
1999-2008 :  628,8 mm 
2008-2017  :  629,6 mm 
Türkiye Yıllık Toplam Yağış Ortalaması: 622,7 mm 
 

Çizelgede görüldüğü kadarıyla, 47 yıllık süreçte dokuzar yıllık dönemlerde ülke genelinde yağışlarda 

önemli bir değişiklik olmamıştır. Kuşkusuz arada kurak ve aşırı yağışlı yıllar, istasyonlar, bölgeler 

olacaktır. Ancak bütüncül tablo yağışlarda azalma olduğu görüşünü doğrulamamaktadır.  Öte yandan 

kırsal kesimde yeterli sayıda yazıcı yağışölçer (plüvyogragraf) bulunmamasından dolayı, yağışların 

dağılımında “ısı adası” kentlerin etkisini ayırt etme olanağı yoktur. 

Kuraklık, susuzluk gibi sorunları, bu konularla ilgili birinden duymak, dünyanın döndüğünden 

habersizliğe, geri kalmışlığa ve iklim değişiminden medet ummaya bağlansa yeridir. Sorun kuraklık ve 

susuzluk değil (ki kuraklık her an karşılaşabileceğimiz bir olaydır), su yönetimindeki becerisizlik, 

aymazlık, aldırmazlık ve plansızlıktır.   

Başlangıç Noktası Ne Olmalıdır? 



İklim değişikliği savunucuları meteorolojik kayıtların tutulmaya başladığı 1880 yılını başlangıç noktası 

alıp, artışları buna göre değerlendiriyorlar. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Tartışma Ortamı 

(HİDTO-IPCC), son raporlarında 1950 yılına değin olan kayıtları orta düzeyde güvenilir buluyor.  O 

tarihlere değin okyanuslarda, kutuplarda, çöllerde, Güney Yarıküre’de hemen hiç kayıt tutulmaması 

dolayısıyla, bu yaklaşım beklenmeliydi. Yine de, aşağıdaki şekil incelendiğinde, değişik uluslar arası 

organların sıcaklık değişikliklerine ilişkin kayıtlarının büyük ölçüde örtüştüğü gözleniyor ki bu iyi. Buna 

göre 1880-1930 yılları arasında hafif artış gösteren küresel ortalama sıcaklıklar, 1930-1975 arasında 

yer yer düşüşlerle birlikte, yatay bir seyir izlemiş. 1975 yılı sonrasında ise, yıldan yıla artışlar sürmüş.  

Yine de o dönemde yer gözlemleri ve radyosonda denen balonlardan başka ölçüm aracının 

bulunmadığı gözden uzak tutulmamalıdır. 

 

Günümüzde istasyonların büyük bölümü otomatik sisteme çevrildi, binlerce uçak ve geminin yanı sıra, 

yüzlerce uydu ve yer radarı ölçüm almaya başladı. Üstelik güneşte oluşan değişiklikler de yakından 

izlenmeye başladı. Yani kayıtlar çok daha güvenilir hale geldi.   Yine de, yeryüzünde geniş alanların 

henüz yer ölçümü olanaklarına sahip olmadıkları aşağıdaki şekilde o denli açık görülüyor ki. Kanada, 

Grönland, Güney Amerika, Suudi Arabistan, Sahra Çölü, kutuplar, Orta Afrika ve en önemlisi 

okyanuslar üç beş kalıcı yer istasyonuyla idare etmeyi sürdürüyorlar. 

 

1960 yılına değin, kasırgaların nasıl oluştuğu, şekilleri, olası yönleri, büyüklüğü gibi konularda hemen 

hiçbir şey bilinmiyordu. Uzay’dan ilk meteorolojik ölçümler 1966 yılında ATS-1 uydusuyla birlikte 



başladı. Meteorolojik ölçüm yapan uyduların sayısı 1978 yılında 6’ya ulaştı. Tümüyle iklim kayıtları için 

fırlatılan ilk uydu 1984 tarihliydi. Günümüzde iklimle ilgili gözlem ve kayıt yapan uyduların sayısı binin 

üzerinde olup, NASA, uzaydan ölçümlerin başlangıcını genellikle 1975 yılı olarak almaktadır. Yalnızca 

uydu verileriyle hazırlanan aşağıdaki grafikte, küresel ısınmanın devam etmekle birlikte, önce kırmızı, 

daha sonra da 1995’ten sonraki dönemde mavi çizgiyle gösterildiği üzere artış hızının azaldığı 

kestirilmektedir. Görüldüğü üzere bu grafikler, ülkemiz özelindeki sıcaklık değişimleriyle 

örtüşmemektedir. Çünkü 25-30 yıl gibi süreler, meteorolojik kayıtların güvenilirliği açısından kısa 

kalırlar. 

 

Sonuç 

Yerkürenin herhangi bir yerinde her gün, her an değişik bir iklim olayının gerçekleşmesi doğal bir 

süreçtir. Bir yöredeki aşırı bir iklim olayını, hemen “iklim değişikliği”ne bağlayıp,  gelecekte bizleri 

daha fazlasının beklediği yorumunu getirmek yanlıştır, yanıltıcıdır. Örneğin aşırı sıcak günler için 

“yazın bu tür aşırılıklar olabilir”, ya da dolu yağdığında “ilkbaharda her zaman, her yerde dolu yağışı 

olabilir” de diyebilmeliyiz.  “İstanbul’a dolu yağması, Hindistan’daki sellerde, ya da Paris’te binlerce 

insanın şu kadar yıl önce sıcaktan ölmesi”, önemli birer haberdir, ancak iklim değişimini gösteren 

belirtiler değildir, bunlar iklimin her an, her yerde değişebilen özellikleridir. İklim değişikliğinden söz 

etmek için, istatistiksel anlamda değer taşıyan, uzun dönemli rakamların varlığı gereklidir. Hangi 

yıkımlar, daha önceleri kaç yerde, kaç kez gerçekleşmiştir, son 40 yıldır, bu yıkıcı olayların görülme 

sıklığı hangi oranlarda artmıştır vb. Rüzgârın saatteki hızı; öldürücü sıcakların derecesi, yaygınlığı, 

süresi; ya da şu kadar mm/saat değerindeki yağışların görülme sıklığındaki değişmeler gibi.  

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, Türkiye’de de sıcaklıklar son yıllarda artış göstermiştir ve bu 

artışlar atmosferde karbondioksit birikmesiyle uyum içinde olduğundan, sıcaklık artışlarına insan 

etkinliklerinin yol açmış olması çok güçlü bir olasılıktır. İklim değişikliği gerçek olsun, ya da olmasın, 

her bireyin daha az su, daha az enerji gibi kurallara uyması kuşkusuz özendirilmelidir. Ancak genellikle 

yapılan bu olmayıp, olay kıyamet senaryoları yazmak şeklinde gerçekleşmektedir. Birçok kez 

değinildiği üzere, 81 milyon birlik olup her türlü özveride bulunsak, küresel ısınmayı (eğer en çok CO2 

artışından kaynaklanıyorsa) yavaşlatamayız, durduramayız.  

Ama her gün, her fırsatta iklim değişikliği sözcülüğü yaptığımızda, gelişmeyi frenlemenin yanı sıra,  

• Özellikle de tarımsal ürünlerde yıldan yıla artan dışa bağımlılık,  

• Yıllardır hiç artmayan sulanan ve sulanabilir arazi varlığımız,  

• On yıl kadar önce Başkentte yaşanan korkunç susuzluk,  



• İstanbul’da her yağış sonrası metro istasyonlarını su basması,  

• Karadeniz’de sık sık yaşadığımız can kayıpları,  

• Çorlu’daki tren kazası  

Gibi tümüyle insan hatalarından kaynaklanan yıkımların örtbas edilmesi için suçlulara, sorumlulara 

fırsat yaratmış oluruz.  

 


