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Öz 
Küresel iklim değişikliği, XXI. yüzyılın en önemli sorunlarından birisidir. Küresel iklim 
değişikliği, su ve gıda krizlerine, ekonomik şoklara, kıt su kaynakları ve verimli 
topraklar için rekabete, gerilimlere ve silahlı çatışmalara neden olabilecektir. 
Küresel ısınma, kitle hâlinde göçlere dolayısıyla istikrarsızlıklara da neden 
olabilecektir. Bütün bu nedenlerle, küresel iklim değişikliği, hâlen zaten kırılgan olan 
bazı coğrafi bölgelerde jeopolitik istikrarsızlıklara yol açabilecektir ve bu nedenle 
de ciddi bir güvenlik sorunu olarak algılanmalıdır. 

Kyoto Protokolü karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazot monoksit (N2O), 
hidroflorokarbonlar (HFCs), perflorokarbonlar (PFCs), kükürt heksaflorid (SF6) 
gazlarının salımını sınırlandırmak amacı ile sürdürülen gayretlerin en ciddi 
sonucudur ve 1997 yılında toplanan Kyoto Konferansı’nda imzalanmış olup 2012 
yılında sona erecektir. 2009 yılı Aralık ayında, küresel ısınma ve sera gazı salım 
oranlarını azaltmak, 2012’de sona erecek Kyoto Protokolü yerine yeni bir anlaşma 
koyabilmek amacı ile toplanan Kopenhag İklim Konferansı'nda ise somut 
sonuçlara ulaşılamamıştır.  

Türkiye, iklim değişikliğinin potansiyel etkilerine karşı ciddi tedbirler geliştirmelidir. Bu 
tedbirler karbondiksit gazı salımının sınırlandırılması, çevrenin ve doğal kaynakların 
korunması ve yeni iklim koşullarına uyum tedbirlerini kapsamalıdır. Türkiye aynı 
zamanda, küresel iklim değişikliğinin, zaten istikrarsız bir bölge olan Orta Doğu'da 
yapabileceği etkileri, potansiyel su ve gıda sıkıntılarının ve kitle hâlinde göçlerin 
yansımalarını ve bütün bunların Türkiye'nin güvenliğine etkilerini de dikkate 
almalıdır. Türkiye, iklim değişikliğinin etkilerini bir güvenlik sorunu olarak tanımlamalı 
ve bu sorunlara karşı stratejik tedbirler geliştirmelidir. 

Abstract 
Global climate change is a crucial challenge of the twenty first century. Global 
climate change may cause water and food crises, and economic shocks, as well 
as competition, tension and armed conflicts for scarce water sources and fertile 
land. Global warming may also cause mass migration and destabilization. 
Therefore, global climate change may become a serious source of geopolitical 
instability in some of the already fragile regions of the world and therefore should 
be considered as a serious security issue. 

The Kyoto Protocol was the most significant result of global efforts to limit carbon 
dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), hydrofluorocarbons (HFCs), 
perfluorocarbons (PFCs), sulphur hexafluoride (SF6) gas emissions and the 
international agreement reached, as a result of the Kyoto Conference held in 
1997, will end in 2012. The Copenhagen Climate Conference held in December 
2009 to limit carbondioxide gas emissions could not reach any positive result. 

Turkey should plan serious measures against the potential effects of climate 
change. These measures should strive to limit carbon dioxide gas emissions, 
protect the environment and natural resources and adapt to the new climate 
conditions. Turkey, should also consider the potential effects of global climate 
change in the already unstable region of the Middle East and the reflections of 
potential water and food stresses and mass migrations and their effects on Turkey's 
security. Turkey should consider climate change effects as a serious security issue 
and should develop strategic measures to meet those challenges. 
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Giriş 
Küresel iklim değişikliği şeklinde tanımlanan süreç 
XXI. yüzyılı şekillendiren ve yerküreyi tehdit eden en 
ciddi sorunlardan birisini oluşturmaktadır. 
Sanayileşme ve modern yaşam tarzı neticesinde, 
sera gazı etkisi yapan karbondioksit (CO2), metan 
(CH4), diazot monoksit (N2O), hidroflorokarbonlar 
(HFCs), perflorokarbonlar (PFCs) ve kükürt 
heksaflorid (SF6) gazlarının salımındaki tehlikeli artış, 
iklim değişikliğine neden olmaktadır. En çok 
kullanılan enerji türlerini oluşturan petrol, kömür, 
doğal gaz gibi fosil yakıtlar ve sera gazı salımındaki 
artış, iklim değişikliğindeki en önemli rolü 
oynamaktadır. İklim değişikliği, 

eko-sistemdeki 
dengeleri 
bozmakta, bir 
fasit daire 
oluşturarak 
çevrede 
onarılması 
mümkün 
olmayan 
hasarlara yol 
açmaktadır. 
 

İklim değişikliği, eko-sistemdeki dengeleri 
bozmakta, bir fasit daire oluşturarak çevrede 
onarılması mümkün olmayan hasarlara yol 
açmaktadır. İklim değişikliği neticesinde temiz suya, 
gıdaya ve enerji kaynaklarına erişimde ciddi 
tehditler ortaya çıkabilecek; bu nedenle de 
gerginlikler ve çatışmalar gerçekleşebilecektir. İklim 
değişikliği, jeopolitik istikrar üzerinde yapabileceği 
olumsuz etkiler nedeni ile artık ciddi bir güvenlik 
sorunu olarak algılanmakta ve ciddi güvenlik 
tedbirlerinin geliştirilmesini gerektirmektedir. 

Küresel iklim değişikliği, sadece çevreye ve eko-
sisteme yaptığı olumsuz etkilerle değil, jeopolitik 
istikrarsızlıklara neden olarak, güvenlik sorunları 
oluşturarak ve bu sorunları karşılamak için stratejik 
tedbirler geliştirilmesine ihtiyaç göstererek de 
giderek önem kazanmaktadır. 

Sorun Ne? 
İklim değişkenliği, “tüm zaman ve alan ölçeklerinde 
iklimin ortalama durumundaki ve standart 
sapmalar ile uç olayların oluşumu gibi öteki 
istatistiklerindeki değişimlerdir.” İklim değişkenliği de 
iklim sistemi içindeki doğal iç süreçlere (içsel 
değişebilirlik) ya da doğal kaynaklı dış zorlama 
etmenlerindeki değişimlere (dışsal değişebilirlik) 
bağlı olarak oluşabilir (Türkeş, 2007: 5). 
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Günümüzde iklim değişikliği, sera gazı birikimlerini 
artıran insan etkinlikleri ve insanın iklim sistemi 
üzerindeki olumsuz etkileri dikkate alınarak da 
tanımlanabilmektedir (Türkeş, 2007: 6). Örneğin, 
iklim değişikliği, Birleşmiş Milletler (BM) İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde (İDÇS), 
“karşılaştırılabilir bir zaman döneminde gözlenen 
doğal iklim değişikliğine ek olarak doğrudan ya da 
dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan 
insan etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan bir 
değişiklik” biçiminde tanımlanmıştır. Konuyla ilgili 
temel tanım, iklim değişikliğidir. Gerçekte konunun 
hem bilimsel hem de popüler yanlarını içeren ve 
son yıllarda üzerinde çok konuştuğumuz “küresel 
iklim değişikliği” ya da “insan kaynaklı iklim 
değişikliği” kavramlarını karşılamaktadır (Türkeş, 
2007: 6). 

İklimdeki 
değişiklikler, 
buzul ve buzul 
arası çağlar 
arasında, 
dünyanın çeşitli 
bölgelerinde 
ortalama 
sıcaklıklarda 
oluşan büyük 
değişiklikler 
şeklinde ortaya 
çıktığı gibi yağış 
değişimlerini de 
içermektedir. 
 

İklimdeki değişiklikler, buzul ve buzul arası çağlar 
arasında, dünyanın çeşitli bölgelerinde ortalama 
sıcaklıklarda oluşan büyük değişiklikler şeklinde 
ortaya çıktığı gibi, yağış değişimlerini de 
içermektedir. Bugünkü bilgilerimize göre, yerkürenin 
4,6 milyar yıllık çok uzun jeolojik tarihi boyunca iklim 
sisteminde milyonlarca yıldan on yıllara kadar tüm 
zaman ölçeklerinde doğal etmenler ve süreçlerle 
birçok değişiklik olmuştur. Jeolojik devirlerdeki iklim 
değişiklikleri, özellikle buzul hareketleri ve deniz 
seviyesindeki değişimler yoluyla yalnızca dünya 
coğrafyasını değiştirmekle kalmamış, ekolojik 
sistemlerde de kalıcı değişiklikler oluşturmuştur. 
Ancak XIX. yüzyılın ortalarından beri, iklimdeki 
doğal değişebilirliğe ek olarak ilk kez insan 
etkinliklerinin de iklimi etkilediği yeni bir döneme 
girildi. Bu yüzden, günümüzde iklim değişikliği, sera 
gazı birikimlerini artıran insan etkinlikleri dikkate 
alınarak da tanımlanabilmektedir (Türkeş, 2008: 
102). 

Prof.Dr.Murat Türkeş küresel ısınmayı, “sanayi 
devriminden beri, özellikle fosil yakıtların yakılması, 
ormansızlaşma, tarımsal etkinlikler ve sanayi 
süreçleri gibi çeşitli insan etkinlikleri ile atmosfere 
salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimlerindeki 
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hızlı artışa bağlı olarak, şehirleşmenin de etkisiyle 
doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda, 
yeryüzünde ve atmosferin alt katmanlarında (alt ve 
orta troposfer) saptanan sıcaklık artışı” olarak 
tanımlamaktadır (Türkeş, 2007: 7). 

Hükûmetler Arası İklim Değişikliği Paneli 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, 
IPCC)’ne göre yerkürenin sıcaklığı 2100 yılına kadar 
2-5 santigrat dereceler arasında artacaktır. Sera 
gazlarının etkisi ile oluşan iklim değişikliği nedeni ile 
yerkürenin ortalama ısısı artmakta, kutuplardaki ve 
yüksek dağlardaki buzullar erimekte, doğanın 
dengesi geriye dönüşü olmayacak şekilde 
bozulmakta, okyanusların su yapısı değişmekte, 
deniz seviyeleri yükselmekte, fırtınalar ve seller 
daha şiddetli ve daha sık oluşmakta, beklenmeyen 
iklim olayları gerçekleşmekte, eko-sistem 
bozulmakta, su kaynakları kuruyarak azalmakta, 
kuraklık artmakta, sağlık sorunları yaygınlaşmakta 
ve bütün bu değişiklikler sadece çevreyi değil; aynı 
zamanda açlığa, susuzluğa, gıda ve su krizlerine, 
hastalıklara, ölümlere, göçlere, gerilimlere neden 
olarak insanlığı, güvenliği ve istikrarı da tehdit eden 
ciddi bir küresel soruna dönüşmektedir. 

Yerkürenin 
sıcaklığı 2100 
yılına kadar  
2-5 santigrat 
dereceler 
arasında 
artacaktır. 
 

Şekil I, küresel iklim değişikliğinin neden olabileceği 
sorunları ve ortaya çıkarabileceği tehditleri 
göstermektedir. Bunlar; 
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Şekil I    : Küresel İklim Değişikliğinin Neden Olabileceği Sorunlar 
ve Ortaya Çıkarabileceği Tehditler 

Kaynak: World Water Development Report 3, 2009, sayfa 69 
 Hava kirliliği, hava sıcaklığı ve yağış değişiklikleri 

nedeni ile geleneksel tarım tarzlarının değişmesi, 
ormanların azalması, doğadaki sıcaklık değişiklikleri 
neticesinde bazı canlı türlerinin yok olması, 
denizlerdeki sıcaklık değişiklikleri nedeniyle bazı 
balık türlerinin yer değiştirmesi, 

Hava kirliliği, 
hava sıcaklığı 
ve yağış 
değişiklikleri 
nedeni ile 
geleneksel 
tarım tarzları 
değişmekte, 
ormanlar 
azalmakta, 
denizlerdeki 
sıcaklık 
değişiklikleri 
bazı balık 
türlerinin yer 
değiştirmesine 
neden 
olmaktadır. 
 

 Ani iklim değişiklikleri, 
 Aşırı iklim olayları; fırtınalar, kasırgalar, seller, 

heyelanlar, yağış karakterinin değişmesi, aşırı 
yağışlar, soğuk hava dalgaları, sıcak hava 
dalgaları, yer altı sularının çekilmesi, 
 Kutuplardaki buzulların erimesi neticesinde açık 

denizlerde su seviyesinin yükselmesi, sahil 
kesimlerinin ve adaların sular altında kalması, 

 Buzulların erimesi neticesinde okyanuslardaki 
suyun ısısının, yapısının ve deniz akımlarının 
karakterinin değişmesi, 
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 Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kuruması, 
temiz suya erişimde sorunlar, kuraklık, su krizleri, 
 Kuraklık neticesinde gıda krizleri, 
 Su ve gıda krizlerinin neden olduğu ekonomik 

kayıplar, ekonomik şoklar, açlıklar, ekonomik krizler, 
sosyal olaylar, 
 Gıda ve su krizleri, ekonomik şoklar neticesinde 

kitlesel göçler ve göçlerin neden olduğu 
istikrarsızlıklar, 
 Salgın hastalıklar, 
 Eko-sistemdeki değişiklikler ile birlikte bazı 

hayvan ve bitki türlerinin yok olması, biyoçeşitliliğin 
azalması, 

İklim değişikliği, 
küresel bir 
sorundur ve 
küresel bir  
çözüm 
gerektirmektedir. 
 

 Geleneksel yaşam tarzının değişmesi, 
 Su kaynaklarına ve verimli tarım alanlarına 

erişim ve kontrol için rekabetler, gerginlikler, 
çatışmalar, savaşlar, jeopolitik istikrarsızlıklardır. 
İklim değişikliği, küresel bir sorundur ve küresel bir 
çözüm gerektirmektedir. Küresel çözüm ise iklim 
değişikliğine neden olduğu için sera gazı salımının 
azaltılmasına, temiz enerji kullanımının 
yaygınlaştırılması için tüm dünya uluslarının birlikte 
hareket etmesine, katkısına ve uluslararası 
uzlaşmaya ve anlaşmaya ihtiyaç göstermektedir. 
2007 yılında Davos’ta yapılan Dünya Ekonomik 
Forumu toplantısında küresel ısınma; yükselen 
ekonomiler, çok kutuplu dünyaya geçiş, gelir 
dağılımındaki adaletsizlik, devlet dışı aktörlerin 
yükselen gücü ve demografik değişimler ile birlikte 
öncelikli küresel sorunlar içinde değerlendirilmiş ve 
bu sorunlar içinde birinci sırayı almıştır. 

İklim değişikliğinin etkilerini azaltabilmek için buna 
neden olan etkenlerin kontrol altına alınması, 
küresel ısınmaya neden olan karbondioksit (CO2), 
metan (CH4), diazot monoksit (N2O), 
hidroflorokarbonlar (HFCs), perflorokarbonlar (PFCs) 
ve kükürt heksaflorid (SF6) gazlarının salımlarının 
asgari düzeye çekilmesi, temiz enerji üretiminin ve 
tüketiminin yaygınlaştırılması, bu amaçla yeni 
teknolojiler geliştirilmesi, sanayinin ve yaşam tarzının 
yeniden yapılandırılması gerekmektedir. 
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Bir Güvenlik Sorunu Olarak İklim Değişikliği 
İklim değişikliğinin etkileri, jeopolitik istikrarı 
bozabilecek, kaynakların kontrolü için rekabete, 
gerginliklere, çatışmalara ve savaşlara neden 
olabilecek potansiyel güvenlik sorunları olarak 
değerlendirilmektedir. Uluslararası Kriz Grubunun 
2008 yılının Ağustos ayında yayımlanan “6. İklim 
Değişikliği ve Mücadele” başlıklı raporuna göre 
iklim değişikliği, aşağıdaki şekillerde şiddetli 
çatışmalara katkıda bulunabilecektir: 

 Çevredeki tahribat neticesinde su kaynaklarına 
ve tarım alanlarına erişimin azalması, bu kaynaklar 
için rekabetin artmasına ve şiddete yol açabilir. İklim değişikliği 

nedeni ile ortaya 
çıkabilecek 
kuraklık, su ve 
gıda krizleri, 
hastalıklar, 
göçler gibi 
gerilimlere ve 
jeopolitik 
istikrarsızlıklara 
karşı hazırlıklı ve 
tedbirli olmak 
gerekmektedir. 
 

 Çevredeki tahribat neticesinde kaynaklar 
azalabilir ve bu gelişme kitle hâlinde göçlere 
neden olarak çevre bölgeleri istikrarsızlaştırabilir. 

 Yoğun kuraklıklar, seller veya doğal felaketler 
kısa vadeli ekonomik şoklara neden olabilir, 
istihdam imkânlarını zora sokabilir ve böylece silahlı 
gruplara katılanların sayısını artırarak şiddete neden 
olabilir. 

İklim değişikliği nedeni ile ortaya çıkabilecek 
kuraklık, su ve gıda krizleri, hastalıklar, göçler gibi 
gerilimlere ve jeopolitik istikrarsızlıklara karşı hazırlıklı 
ve tedbirli olmak gerekmektedir. Bütün bunlar 
Türkiye'nin, küresel çapta alınacak tedbirlere 
katkılar ile birlikte iklim değişikliğinin hem kendi 
coğrafyasında hem de komşu coğrafyalarda 
ortaya çıkaracağı sorunlara ve istikrarsızlıklara karşı 
hazır olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle de iklim 
değişikliğinin öncelikle bir ulusal güvenlik sorunu 
olarak tanımlanması ve iklim değişikliğinin 
potansiyel güvenlik sorunu oluşturan etkilerinin bu 
amaçla hazırlanacak kapsamlı bir strateji ile 
karşılanması kaçınılmaz olmaktadır. 
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Pentagon’un Küresel Isınma Raporu 
Schwartz ve Randall, 2003 yılında George W. Bush 
yönetimini uyarmak ve iklim değişikliğinin potansiyel 
etkilerine karşı ciddi tedbirler alınmasını sağlamak 
maksadı ile “An Abrupt Climate Change Scenario 
and Its Implications for United States National 
Security” başlıklı bir rapor hazırlamıştır. Küresel iklim 
değişikliğini ciddi bir güvenlik sorunu olarak 
tanımlayan raporda iklim değişikliğinin Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD)'nin ulusal güvenliği için 
terörizmden daha tehlikeli olduğu açıklanmış; bazı 
bölgelerdeki ısınmanın yirmi yıl içinde görülmemiş 
bir kuraklık, açlık ve kaosa yol açabileceği ve 
dünyayı nükleer savaşlara sürükleyebileceği uyarısı 
yapılmıştır. Dayandırıldığı senaryo ve bu 
senaryonun ortaya koyduğu sonuçlar abartılı da 
olsa bu rapor, küresel iklim değişikliğinin potansiyel 
etkileri ile ilgili olarak dikkatleri çekmiştir (Schwartz 
ve Randall, 2003: 1-4).  

XXI. yüzyılda 
ciddi küresel iklim
değişikliğinin 
gerçekleşeceğini
gösteren önemli 
bulgular 
mevcuttur. 
 

Söz konusu raporda, XXI. yüzyılda ciddi küresel iklim 
değişikliğinin gerçekleşeceğini gösteren önemli 
bulgular olduğu ifade edilmiştir. Raporda, ani iklim 
değişiklikleri ile küresel tarım üretimindeki düşüşler, 
gıda sıkıntıları, temiz suya erişimin azalması, 
denizlerin donması ve fırtınalar nedeni ile enerji 
kaynaklarına erişimin kesilmesi, çatışmalara hatta 
savaşlara neden olarak jeopolitik ortamın istikrarını 
bozacaktır. 

Raporda, ani iklim değişikliklerinin bazı bölgelerde 
kuraklığa, su kaynaklarının azalmasına, üretimin 
düşmesine neden olurken bazı bölgelerde ise ani ısı 
düşüşlerinin yaşanacağı, kutuplardaki buzulların 
erimesi neticesinde bazı bölgelerin sular altında 
kalacağı, şiddetli fırtınalar ve seller nedeni ile ise 
bazı bölgelerde yaşamanın mümkün olmayacağı 
vurgulanmıştır. 

Raporda, bütün bu nedenlerle “küresel iklim 
değişikliğinin, bilimsel bir müzakerenin ötesinde bir 
güvenlik sorunu olarak ele alınması gerektiği” 
vurgulanmıştı. Böylece, bu raporla birlikte küresel 
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iklim değişikliği, ulusal güvenlik sorunu olarak 
tanımlanmış oldu. 

ABD Generallerinin Hazırladığı İklim Değişikliği Tehdidi 
ile İlgili Rapor 

2007 yılında ABD’de emekli dört orgeneral/ 
oramiral, 11 korgeneral/koramiral tarafından 
hazırlanan “National Security and the Threat of 
Climate Change” başlıklı raporda, öngörülen iklim 
değişikliğinin ABD'nin ulusal güvenliği için ciddi bir 
tehdit oluşturduğu ve dünyanın en hareketli 
bölgelerinde istikrar için bir tehdit çarpanı olarak 
hareket ettiği ifade edilmiştir. Rapora göre, 
öngörülen iklim değişikliği dünyanın istikrarlı 
bölgelerinde bile gerilimlere neden olabilecektir. 
Rapora göre iklim değişikliği, ulusal güvenlik ve 
enerji bağımlılığı küresel sorunların birbiri ile ilgili 
setini oluşturmaktadır. Enerji, su ve çevre XXI. 
yüzyılda ekonomik ve güvenlik istikrarı için kritik 
faktörleri oluşturacaktır. Bu faktörler dengede 
olmadığı zaman ise insanlar yoksulluk içinde 
yaşayacak, büyük çaplı ölümlere maruz kalacak 
ve silahlı çatışmalara sürüklenecektir. 

Enerji, su 
ve çevre 
XXI. yüzyılda 
ekonomik ve 
güvenlik istikrarı 
için kritik 
faktörleri 
oluşturacaktır. 
 

Yine rapora göre; Orta Doğu'da Arap dünyasının 
üçte ikisi şimdiden sınırlarının dışındaki su 
kaynaklarına bağımlıdır ve bu bölgede su güvenliği 
tehlikeye girecektir. Su ve gıda güvenliğindeki 
sorunlar Orta Doğu'da sınır dışı göçler için baskılar 
oluşturacaktır. Su nedeni ile büyük gerilimlerin 
yaşandığı Orta Doğu'da, başka bölgelere kıyasla 
küçük değişimler bile büyük etkiler ortaya 
koyabilecektir. 

Rapor, küresel iklim değişikliği sonuçlarının bütünü 
ile ulusal güvenlik ve ulusal savunma stratejilerine 
entegre edilmesini talep etmektedir (Sullivan, 2007: 
44-48). 

ABD’de “Center for a New American Security” adlı 
düşünce üretim merkezinin 2010 yılı Ocak ayında 
açıkladığı “Promoting the Dialog: Climate Change 
and Quadrenial Defense Review” adlı rapora göre 
iklim değişikliği, ABD askerî birliklerinin operasyonel 
konumlarının gözden geçirilmesini gerektiren meşru 
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bir güvenlik sorunudur ve bu nedenle de 2010 
yılında ABD Başkanı Barack H.Obama yönetimi 
tarafından hazırlanacak Dört Yıllık Savunma 
Gözden Geçirme Raporu bu ihtiyacı da dikkate 
almalıdır (Parthemore ve Rogers, 2010: 9-10). 

Sera Gazı Emisyonunu Azaltmak İçin Küresel Çabalar 
2006 yılı verilerine göre atmosfere yıllık 28.431.741 
metrik ton karbondioksit salınmaktadır. 
Karbondioksit salımının % 21,5’i Çin, % 20,2’si ABD,  
% 13,8’i Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, % 5,5’i Rusya 
Federasyonu, % 5,3’ü Hindistan ve % 4,6’sı Japonya 
tarafından gerçekleştirilmektedir (Kurtulmuş, 2009). 

Bugün için, sera gazlarının atmosferik birikimlerini ve 
insanın iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini en 
aza indirecek bir düzeyde durdurmayı 
sağlayabilecek en önemli ve tek hükûmetler arası 
çaba Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi (İDÇS)’dir (Türkeş, 2002: 1). 
İDÇS’nin nihai amacı, “Atmosferdeki sera gazı 
birikimlerini, insanın iklim sistemi üzerindeki tehlikeli 
etkilerini önleyecek bir düzeyde durdurmaktır.” 
(UNEP/WMO, 1995). Haziran 1992’de Rio’da 
düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Zirvesi’nde 
imzaya açılan İDÇS, 21 Mart 1994 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. 

2006 yılı 
verilerine göre 
atmosfere yıllık 
28.431.741 
metrik ton 
karbondioksit 
salınmaktadır. 
 İDÇS, küresel iklimi korumaya ve sera gazı salımlarını 

azaltmaya yönelik genel ilkeleri, eylem stratejilerini 
ve yükümlülükleri düzenlemektedir. Gelişmiş 
ülkelerin İDÇS altındaki yükümlülüğü, insan kaynaklı 
sera gazı salımlarını 2000 yılına kadar 1990 
düzeylerinde tutmaktır (Türkeş, 1995). 

1988 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve 
Dünya Meteoroloji Organizasyonu tarafından 
Hükûmetler Arası İklim Değişikliği Paneli bilimsel 
bilgileri değerlendirmek üzere tesis edilmiştir. 1990 
yılında Hükûmetler Arası İklim Değişikliği Paneli, iklim 
değişikliğinin insanların etkisi ile oluştuğu konusunda 
uluslararası uzlaşma olduğu sonucuna varmıştır. 
1997 yılında yapılan Kyoto Konferansı'nda 
sanayileşmiş ülkelerin 2008-2012 yılları arasında 
karbondioksit salımlarını 1990 yılı değerlerinin  
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% 5,2’si oranında aşağıya çekmeleri 
kararlaştırılmıştır. Kyoto Protokolü 2012 yılında sona 
erecektir. 

2-6 Kasım 2009 tarihlerinde Barcelona’da 
BMİDÇS’nin “Uzun Süreli İş Birliği Eylemi Çalışma 
Grubu”nun yedinci, Kyoto Protokolü Ek I tarafları 
için “Daha Kuvvetli Yükümlülükler Çalışma 
Grubu”nun dokuzuncu (KP ÇG 9) toplantılarının 
ikinci bölümleri toplantısı yapılmıştır. Toplantıda yeni 
bir iklim değişikliği antlaşması sürecinin 
kolaylaştırılması ve önünün açılması için çeşitli 
konularda ilerleme kaydedilmesi bekleniyordu. 
Bunlar, iklim değişikliğine uyum, teknolojik iş birliği, 
iklim değişikliği ile savaşımın odak noktası olarak 
özellikle enerji ve ulaştırmadan kaynaklanan sera 
gazı salımlarının azaltılması, gelişmekte olan 
ülkelerde ise ormansızlaştırmadan ve arazi kullanımı 
değişikliklerinden kaynaklanan sera gazı salımlarının 
azaltılması, iklim değişikliğine uyumun ve olumsuz 
etkilerin finansmanı ve kapasite kuvvetlendirmeyi 
içerir. Bunların dışında, Kopenhag’ın da en önemli 
konularından olan “gelişmiş ülkelerin sayısal olarak 
belirlenmiş ve yeterli/etkili düzeydeki sera gazı 
salımlarını azaltma yükümlülükleri” ve “gelişmekte 
olan ülkelerin kendi ulusal koşullarına uygun iklim 
değişikliğiyle savaşım etkinliklerinin (NAMA’lar) 
yeterli finansman ile desteklenmesi” konularının 
Barcelona’da öne çıkacağı ve temel görüşme 
metinlerinin hazırlanacağı umuluyordu. Ancak, 
toplantı sonrasında konuya ilişkin olarak birçok 
delegenin de kabul ettiği gibi, özelikle gelişmiş 
ülkeler ve AB, beklenen ilerlemeyi sağlayamadı 
(Türkeş, 2009).  

2-6 Kasım 2009 
tarihlerinde 
Barcelona’da 
yapılan 
toplantıda, yeni
bir iklim 
değişikliği 
antlaşması 
sürecinin 
önünün 
açılması için 
çeşitli 
konularda 
ilerleme 
kaydedilmesi 
amaçlanmıştır. 
 

Kopenhag İklim Konferansı 
Küresel sera gazı etkisinin yıkıcı sonuçlarını önlemek 
için karbondioksit salımını azaltmak, temiz enerji 
kullanımını ve düşük karbon salımlı ekonomileri 
teşvik etmek, gelişmekte olan ülkelere bu amaçla 
mali ve teknolojik destek sağlamak, bu maksatla 
ortak bir strateji oluşturmak, 2012 yılında sona 
erecek Kyoto Protokolü yerine geçecek bir 
anlaşma hazırlamak amacı ile 193 ülkenin 
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temsilcilerinin katılımı ile 7-19 Aralık 2009 tarihleri 
arasında, Kopenhag şehrinde tarihin en geniş 
katılımlı iklim değişikliği konferansı icra edildi ve 
konferans devlet ve hükûmet başkanları 
seviyesinde yapılan zirve ile sona erdi. 

Dünya liderlerinin çoğunun kuvvetli bir irade 
sergileyerek Kopenhag’da bir araya gelmeleri ve 
insanoğlu için önemli bir tehdit ve tehlike olarak 
kabul edilen iklim değişikliği konusunu ciddi ve 
açıkça tartışma şansını bulmaları önemli bir ilerleme 
olarak nitelendirilebilir. Ayrıca, dünya liderleri, daha 
önce sürecin finasmanını da içerecek biçimde bu 
düzeyde hiç konuşulamayan gelişmekte olan 
ülkelerin uyum ve savaşım gereksinimleri gibi 
konuları da ele aldılar. Bu kapsamda, hem gelişmiş 
hem de gelişmekte olan ülkelerin savaşım eylemleri 
konusunda bir anlaşmaya ulaşılmış ve milyarlarca 
ABD doları uyum ve savaşım eylem ve etkinliklerinin 
uzun dönemli finansmanı ve fonları ayrılmıştır 
(Türkeş, 2010). 

Kopenhag’da 
icra edilen 
konferansta 
iklim 
değişikliğine 
neden olan 
karbondioksit 
gazı salımının 
azaltılması 
konusunda 
bütün ülkeler 
mutabık 
olmuşlardır. 
 

Konferansta iklim değişikliğine neden olan 
karbondioksit gazı salımının azaltılması konusunda 
bütün ülkeler mutabık olmuştur. Ancak, asıl amacı 
2012 yılında sona erecek Kyoto Sözleşmesi’nin 
yerine geçecek uluslararası bir anlaşmayı 
gerçekleştirmek olan konferans, bu konuda başarılı 
olamamıştır. 

Konferansta, hangi ülkelerin hangi oranda salım 
azaltılmasına gitmesi gerektiği konusunda 
anlaşmazlıklar çıkmıştır. Çin'in de yer aldığı 
gelişmekte olan ülkeler, karbondioksit salımında 
sanayileşmiş ülkelerin asıl sorumlular olduğunu ve 
bu ülkelerin iklim değişikliği konusunda tarihî 
sorumlulukları bulunduğunu iddia ederek ABD'nin 
ve AB üyelerinin gaz salımını daha büyük oranda 
azaltmalarını talep etmiştir. Atmosfere salınan 
karbondioksit gazının yarısından sorumlu olan ve bu 
nedenle de konferansta kilit rol oynayan ABD ve 
Çin ayrı gruplarda yer almıştır. 

Gelişmiş ülkeler; Çin, Hindistan ve Brezilya gibi 
ülkelerin iklim değişikliğinde sorumluluklarının büyük 
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olduğunu ifade ederek bu ülkelerin de gaz 
salımlarını büyük oranda azaltmalarını istemişlerdir. 
Ayrıca, söz konusu ülkeler iklim değişikliğinin ciddi 
bir küresel sorun olduğu konusunda mutabakata 
varsalar bile kendi ekonomilerine yük getirebilecek 
antlaşmaları imzalamaktan kaçınmıştır. 

Konferansta bir başka sorun ise gelişmiş ülkelerin, 
gelişmekte olan ülkelere bu ülkelerin iklim değişikliği 
konusunda yeni standartlara erişmeleri için 
yapacakları mali ve teknolojik destek yardımlarının 
miktarları konusunda yaşanmıştır. Dünya Bankasının 
tahminlerine göre karbondioksit salımının azaltılması 
için küresel ölçekte dört yüz milyar dolarlık yatırım 
yapılması gerekmektedir. Başta Çin olmak üzere 
gelişmekte olan ülkeler, sanayileşmesini 
tamamlamış ülkelerin bu konuda daha fazla 
sorumluluk almalarını istemiştir. 

Kopenhag 
Uzlaşması, iklim 
değişikliği ile 
savaşım için 
geleceğe 
yönelik bir 
çerçevenin 
ana çizgilerini 
içeren, bir 
iddiası ve yasal 
bir buyruğu 
olmayan yalın 
bir belgedir. 
 

Neticede konferans zirvesi beklenen amacı 
gerçekleştirememiş, gelişmekte olan ülkeler 
istediklerini elde edememiş ve konferans bağlayıcı 
özelliği olmayan bir mutabakat sözleşmesi ile sona 
ermiştir. Mutabakat metninde, küresel sıcaklık 
artışının iki dereceden az olmasını sağlamak amacı 
ile gaz salımında kısıtlama yapılması gerektiği 
ifadesine yer verilmiştir. Ayrıca mutabakata göre, 
sanayileşmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelere 2010-
2012 yılları arasında 30 milyar dolarlık yardım 
yapacaklardır. Bu yardımın 2020 yılına kadar yüz 
milyar dolara çıkarılması beklenmektedir. 
Mutabakata göre, karbondioksit salımını azaltmak 
için her ülke alacağı tedbirlerin neler olacağına 
kendisi karar verecektir. 

Kopenhag Uzlaşması, Kyoto Protokolü sonrası 
herhangi bir ikinci yükümlülük dönemindeki sayısal 
yükümlülükleri ve iklim değişikliği ile savaşım eylem 
ve etkinliklerini içeren yasal bağlayıcılığı olan bir 
antlaşma değildir. Bu nedenle Kopenhag Uzlaşması 
yayımlanır yayımlanmaz kuvvetli eleştirilerle 
karşılaşmıştır. Kopenhag Uzlaşması iklim değişikliği ile 
savaşım için geleceğe yönelik bir çerçevenin ana 
çizgilerini içeren, bir iddiası ve yasal bir buyruğu 
olmayan yalın bir belgedir (Türkeş, 2010). 
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Prof. Dr. Murat Türkeş’e göre, gelişmiş ülkeler ile 
ekonomileri ve buna bağlı olarak salımları da 
büyük olan Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan gibi 
başlıca gelişmekte olan ülkelerin niceliksel salım 
azaltma ya da denetleme yükümlülüklerinin 
belirlenmeden kalmış olması, Kopenhag 
Uzlaşması’nın en zayıf ve başarısız yanıdır. Bu 
sürecin gerçek başarı ölçütü, yasal olarak bağlayıcı 
ve iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan etkisini 
önleyecek düzeyde önemli sera gazı salımlarını 
azaltma yükümlülüklerini ve uyum etkinliklerini 
içeren bir hükûmetler arası iklim değişikliği ile 
savaşım antlaşmasının dünyanın bu “çok politik” 
iklim sisteminin korunmasına adanmasıdır (Türkeş, 
2010). 

Görüleceği gibi, Kopenhag İklim Konferansı’nda 
iklim değişikliği gibi tüm insanlığı ilgilendiren 
yaşamsal bir konuda dağ fare doğurmuştur. 

İklim Değişikliği ve İkamesi Olmayan Su 
Enerji, su ve gıda yeni yüzyılın en kritik maddelerini 
oluşturmaktadır. Küresel iklim değişikliği gıda ve su 
güvenliklerini tehdit etmektedir. XXI. yüzyılın 
başlarında dünya ciddi bir su krizi ile karşı karşıyadır. 
İkamesi olmayan su, XXI. yüzyılın en önemli kaynak 
sorunlarından birisini oluşturacaktır. Çünkü, suya 
olan talep giderek artarken mevcut su kaynakları 
hızla kurumakta ve kirlenmektedir. Küresel ısınma ise 
yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kurumasına 
neden olarak ve yağışların karakterini değiştirerek 
su krizini körüklemektedir. Su krizleri, gıda krizlerine 
neden olabilecektir. Su krizi ekonomik, sosyal, 
demografik ve jeopolitik etkileri ile birlikte 
değerlendirilmeyi gerektirmektedir. 

Küresel iklim 
değişikliği gıda 
ve su 
güvenliklerini 
tehdit 
etmektedir. 
 Yerkürenin % 71’i su ile kaplı olduğu hâlde mevcut 

suyun sadece % 3’ü temiz sudur ve bunun da 
büyük bir kısmı buzullardan ve kardan oluştuğu için 
kullanılamaz durumdadır ve dünyada mevcut 
suyun sadece % 0,3’ü insanların kullanımına 
uygundur.  

Nüfus artışı, sanayileşme ve şehirleşme suya olan 
talebi artıracak ve çevre üzerinde ciddi sorunlar 
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oluşturacaktır. Günümüzde altı insandan birisinden 
daha fazlası yani 1,1 milyar insan temiz suya 
erişimden, altı insandan ikisinden daha fazlası yani 
2,6 milyar insan ise susuzluk nedeni ile sağlıklı 
koşullardan yoksun yaşamaktadır. Her gün 3900 
çocuk sudan kaynaklanan hastalıklar, her yıl 
1,8 milyon insan ise ishal hastalığından ölmektedir. 

Dünya Su Konseyinin 2009 yılı Mart ayında 
İstanbul'da gerçekleştirdiği 5’inci Dünya Su 
Forumu’nda bakanlar dünyanın nüfus artışı, göçler, 
şehirleşme, iklim değişikliği, çölleşme, kuraklık gibi 
önceden kestirilemeyen ve hızlı küresel değişimlerle 
karşı karşıya kaldığını; su güvenliğinin gerekli 
olduğunu, su güvenliğini sağlamak için su 
yönetiminin bütün bu küresel gelişmelere adapte 
edilmesi ve her seviyede koordinasyon geliştirmenin 
gerektiğini vurguladılar (World Water Council, 2009: 
2).  

Günümüzde 
1,1 milyar 
insan temiz 
suya 
erişimden,  
 2,6 milyar 
insan ise 
susuzluk 
nedeni ile 
sağlıklı 
koşullardan 
yoksun 
yaşamaktadır. 
 

ABD’de Center for Strategic and International 
Studies (CSIS) adlı düşünce üretim merkezinin 30 
Eylül 2005 tarihinde yayımladığı “Global Water 
Futures, Addressing Our Global Water Future” 
başlıklı raporda; küresel su sorunlarının gelecekte 
çatışma ve istikrarsızlık kaynağı olabileceği; ulusal 
güvenliğinin gereği olarak ABD'nin uluslararası su 
sorunlarının öncelikler listesindeki yerini öne çekmesi 
gerektiği ifade edilmiştir. Raporda, suyun ABD için 
güçlü bir dış politika aracı olabileceği; entegre 
edilmiş ve kapsamlı bir ABD uluslararası su 
politikasına ihtiyaç olduğu; su sorunlarının ABD için 
önemli riskler taşıdığı ve fırsatlar ortaya çıkardığı 
vurgulanmıştır. 

Su sorunlarının jeopolitik istikrarsızlık unsuru 
olduğunun da vurgulandığı, çatışmalara ve 
savaşlara neden olabileceğinin ifade edildiği söz 
konusu raporda, dünya nüfusunun % 40’ının 
ekonomik ve sosyal önemi olan uluslararası nehir 
havzalarında yaşadığı ve bu havzaların 13’ünün 
beş veya daha çok ülke tarafından paylaşıldığı 
ifade edilmiş; var olan anlaşmazlıkların ve 
çatışmaların su sıkıntısı arttıkça yeniden 
başlayabileceği belirtilmiştir (CSIS, 2005: 43). 
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Harita I : Gelecekte En Fazla Siyasi Baskı Potansiyeline Sahip 
Nehir Havzaları 

Kaynak: Center for Strategic and International Studies (CSIS) 
Sandia National Laboratories (2005) “Global Water 
Futures: Addressing Our Global Water Future”, 
September 30, s. 43. 

Eylül 2008 tarihinde CSIS’in ABD başkan adaylarını 
yönlendirmek amacı ile yayımladığı “A Road Map 
for US Policy, Global Water Futures” başlıklı 
raporunda; suyun ekonomik kalkınma için gerekli 
ve ekonomik istikrar için vazgeçilmez olduğu ifade 
edilmiştir. Raporda, suyun jeopolitik istikrarın 
geliştirilmesinde önemli bir araç olduğu belirtilmiş 
ve bu nedenlerle zamanımızın en önemli stratejik 
meselelerinden birisi olduğu da vurgulanmıştır 
(Peterson ve Posner, 2008: 1). 

Temiz su 
kaynaklarının 
yönetimi, 
zamanımızın en 
önemli stratejik 
sorunlarından 
ve fırsatlarından
birisini 
oluşturmaktadır.
 

Aynı kurumun 2009 yılı Mart ayında açıklanan 
“Declaration on US Policy and the Global 
Challenges of Water” başlıklı raporunda ise Başkan 
Obama’nın küresel su seferberliği kapsamında 
entegre bir strateji geliştirmesi istenmiş ve temiz su 
kaynaklarının yönetiminin zamanımızın en önemli 
stratejik sorunlarından ve fırsatlarından birisini 
oluşturduğu vurgulanmıştır (Peterson, 2009: 8-9). 

İklim değişikliğinin etkileri öngörülenden daha hızlı 
gelişebilecek ve güvenlik sorunlarına 
dönüşebilecektir. Bu kapsamda, temiz su 
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kaynaklarının önemi giderek artarken su 
kaynaklarının kontrolü ve yönetimi, jeopolitik 
amaçların önemli bir unsuruna dönüşürken su, 
stratejik hesapları da etkiyebilecektir. Bütün bu 
nedenlerle su güvenliği küresel bir soruna 
dönüşmekte ve su yönetimi kavramı giderek önem 
kazanmaktadır. Gıda krizlerini önlemenin yolu ise su 
güvenliğidir. Çünkü gıdanın gıdası sudur.  

Orta Doğu iklim değişikliğinden en çok etkilenecek 
ve su krizini en ciddi şekilde yaşayacak coğrafi 
bölgeler içinde yer almaktadır (Tropp ve Jakops, 
2006: 3). Su krizi, hâlen su kaynakları yetersiz olan 
Orta Doğu'da kuraklığa, gıda krizlerine neden 
olabilecek, kitlesel göçlere yol açabilecek ve 
bütün bu nedenlerle bu coğrafyada jeopolitik 
istikrarsızlar daha da derinleşebilecektir. İklim 
değişikliği, su ve gıda krizleri nedeni ile Orta 
Doğu'da yaygınlaşan istikrarsızlıklar, jeopolitik ve 
stratejik boyutları ile Orta Doğu'nun en önemli su 
kaynaklarına sahip Türkiye’yi de ciddi bir şekilde 
etkisi altına alabilecektir.  

Orta Doğu iklim 
değişikliğinden 
en çok 
etkilenecek ve 
su krizini en 
ciddi şekilde 
yaşayacak 
coğrafi bölgeler 
içinde yer 
almaktadır. 
 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyası su sıkıntısının 
en şiddetli yaşandığı bölgedir. Birleşmiş Milletlerin 
Human Development Plan 2006, Water Scarcity 
Challenges in the Middle East and North Africa 
(MENA) başlıklı kâğıdına göre, Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika'da su sıkıntısı vardır ve bölge dış kaynaklı suya 
bağımlıdır. Süregelen su sıkıntısı bölgenin sosyal ve 
ekonomik potansiyelini etkileyecek, toprağın 
kireçlenmesine ve çölleşmeye neden olacak, 
mevcut sınırlı su civarında politik çatışma riskini 
artıracaktır (Tropp ve Jakops, 2006: 3). 

Tablo I, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki su 
varlığını göstermektedir. 
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De
re

ce
 

Ülke 

Toplam Yurt İçi 
Yenilenebilir Su 

Kaynakları 
(km3 / yıl) 

Yer Altı Suları 
 (km3 / yıl) 

Yer Üstü 
Suları  

(km3 / yıl) 

Toplam 
Yenilenebilir 

Su Kaynakları 
(m3 / Kişi Başı) 

108 Irak 35,20 1,20 34,00 3287 
131 İran 128,50 49,30 97,30 1955 
141 Suriye 7,00 4,20 4,80 1622 
149 Lübnan 128,50 49,30 97,30 1261 
155 Fas 29,00 10,00 22,00 971 
156 Mısır 1,80 1,30 0,50 859 
162 Tunus 4,15 1,45 3,10 482 
163 Cezayir 13,90 1,70 13,20 478 
164 Cibuti 0,30 0,02 0,30 475 
165 Umman 0,99 0,96 0,93 388 
167 İsrail 0,75 0,50 0,25 276 
168 Yemen 4,10 1,50 4,00 223 
169 Bahreyn 0,004 0,00 0,004 181 
170 Ürdün 0,68 0,50 0,40 179 
172 Malta 0,05 0,05 0,00 129 

173 Suudi 
Arabistan 2,40 2,20 2,20 118 

174 Libya 0,60 0,50 0,20 113 
176 Katar 0,05 0,05 0,001 94 
178 Birleşik 

Arap 
Emirlikleri 

0,15 0,12 0,15 58 

179 Filistin 
(Gazze) 

0,05 0,05 0,00 52 

180 Kuveyt 0,00 0,00 0,00 10 

Tablo I  : Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesindeki Su Varlığı 

Kaynak: UNDP Human Development Report 2006, “Water 
Scarcity Challenges in the Middle East and North 
Africa (MENA)”, 2006/31, s. 4. 

Bölgede kişi başına düşen yenilenebilir yıllık su 
miktarı Irak için 3287, İran için 1955, Suriye için 1622, 
Lübnan için 1261, Mısır için 859, İsrail için 276, 
Bahreyn için 223, Ürdün için 181, Suudi Arabistan 
için 118, Katar için 94, Birleşik Arap Emirlikleri için 58, 
Filistin (Gazze) için 52 ve Kuveyt için 10 m3tür (Tropp 
ve Jägerskog, 2006: 4). 

Orta Doğu’nun 
en önemli su 
kaynaklarını 
elinde 
bulunduran 
Türkiye, 
potansiyel 
istikrarsızlıkların 
etkilerini 
şimdiden 
hesaplamalı ve 
tedbirler 
geliştirmelidir. 

 

Orta Doğu’nun en önemli su kaynaklarını elinde 
bulunduran Türkiye’nin, bu coğrafyadan 
kaynaklanabilecek potansiyel istikrarsızlıkların 
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etkilerini şimdiden hesaplaması ve tedbirler 
geliştirmesi gerekmektedir.  

Nitekim NATO Müttefik Transformasyon Komutanlığı 
(ATC)nın yayımladığı, Future Security Environment 
adlı raporda Dicle-Fırat sisteminin su için savaşa 
neden olabilecek sıcak noktalardan birisini 
oluşturduğu ifade edilmiştir (Supreme Allied 
Commander Transformation Command, 2007: 78).  Dicle-Fırat 

sistemi, su için 
savaşa neden 
olabilecek sıcak 
noktalardan 
birisidir. 
 

Bu kapsamda, 06 Ekim 2004 tarihinde yayımlanan 
“AB Komisyonu Etki Raporu (Türkiye’nin Üyeliği 
Perspektifinden Kaynaklanan Hususlar)’nda”, 
“Bölgede önemi bulunan konulardan biri kalkınma 
ve sulama için gerekli suya erişimdir. Orta Doğu’da 
su konusunun stratejik önemi önümüzdeki yıllarda 
artacaktır. Türkiye’nin katılımıyla birlikte su 
kaynaklarının ve alt yapı projelerinin uluslararası 
yönetimi (Fırat ve Dicle havzaları üzerindeki barajlar 
ve sulama projeleri, İsrail ve komşuları arasında su 
alanında sınır ötesi iş birliği) AB açısından önemli bir 
konu hâline gelebilecektir.” ifadesi yer almaktadır 
(Commission of the European Communities, 2004: 
8-9). 

İklim Değişikliği Nedeni ile Orta Doğu Coğrafyasında 
Ortaya Çıkabilecek Jeopolitik İstikrarsızlıklar ve 
Türkiye'nin Güvenliğine Etkileri 

Orta Doğu jeopolitik istikrarsızlıklar ve çatışmalar 
alanıdır. Küresel ısınma ise Orta Doğu coğrafyası 
için bir tehdit çarpanıdır. Küresel iklim değişikliğinin 
en çok etki altına alacağı bölgelerin başında gelen 
bu coğrafyada, küresel ısınma, istikrarsızlıkları 
artırma ve çatışma alanını yayma potansiyeli 
taşımaktadır. International Institute for Sustainable 
Development adlı düşünce üretim merkezi 
tarafından hazırlanan ve iklim değişikliğinin Orta 
Doğu coğrafyasına etkilerini inceleyen rapora 
göre, iklim değişikliği bu coğrafyada aşağıda 
sıralanan ciddi güvenlik sorunlarına neden 
olabilecektir. 

İklim değişikliği; zaten yetersiz olan su kaynakları için 
rekabeti artırabilecektir. Gıda güvensizliğini 
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yoğunlaştırabilecektir. Ekonomik büyümeyi 
önleyebilecek, böylece yoksulluğu ve sosyal 
istikrarsızlığı artırabilecek; istikrarsızlaştırıcı, zorlayıcı 
göçlere neden olabilecektir. Kaynakların 
azaldığına ilişkin algılama, doğal stratejik 
kaynakların askerîleştirilmesine yol açabilecektir. 
İklim değişikliği konusunda hareketsizlik, Arap 
ülkelerinde Batı hakkında kırgınlıklara ve 
güvensizliğe neden olabilecektir (Brown ve 
Crawford, 2009: 26). 

Bu kapsamda, Türkiye'nin Orta Doğu jeopolitiği şu 
sorulara cevaplar aramalıdır: 

 İklim değişikliğinin Orta Doğu coğrafyasındaki 
potansiyel etkileri nelerdir? 

 İklim değişikliği neticesinde Orta Doğu 
coğrafyasında ortaya çıkabilecek su ve gıda krizleri 
hangi şiddette gerçekleşebilecektir? 

Kaynakların 
azaldığına ilişkin
algılama, 
doğal stratejik 
kaynakların 
askerîleştirilme-
sine yol 
açabilecektir. 
 

 Su ve gıda krizleri bölge coğrafyasında hangi 
gerilimlere ve çatışmalara neden olabilir? 

 Su ve gıda krizleri bu coğrafyada hangi sosyal 
ve demografik olaylara neden olabilecektir? 

 Bölgede bireysel ve kitlesel göçler yaşanacak 
mıdır? Türkiye bu göçlerden nasıl etkilenebilecektir? 

 Bütün bu gelişmeler, Orta Doğu coğrafyasında 
güvenliği ve jeopolitik istikrarı nasıl etkileyecektir? 

 Bütün bu gelişmeler, Türkiye'yi ve Türkiye'nin 
güvenliğini nasıl etkileyebilecektir; hangi riskler, 
tehditler ve fırsatlar ortaya çıkabilecektir? 

 Hangi tedbirler şimdiden düşünülebilir? 

 Küresel iklim değişikliği nedeni ile Orta Doğu 
coğrafyasında ortaya çıkabilecek riskleri ve 
tehditleri karşılamak için bu coğrafyadaki hangi 
ülkelerle, hangi alanlarda iş birliği yapılabilir? 

 Fırat ve Dicle nehirleri Türkiye için jeopolitik bir 
hassasiyet midir yoksa jeostratejik bir güç kaynağı 
mıdır? 
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 Türkiye'deki bölücü girişimlerin bütün bu 
potansiyel gelişmelerle ilişkisi var mıdır varsa bu ilişki 
nedir? 

İklim Değişikliği Türkiye Coğrafyasını Nasıl Etkileyecek? 
Demir, Kılıç ve Coşkun (2008), iklim değişikliğinin 
Türkiye üzerindeki olası etkilerini PRECIS Bölgesel 
İklim Modeli simülasyonları ile analiz etmişlerdir. 
Simülasyon sonuçlarına göre, Türkiye ve bölgesinde 
sıcaklıklar, diğer model çalışmalarının sonuçlarına 
benzer şekilde artış gösterecektir. Isınma oranları, 
ortalama sıcaklıklarda Türkiye'nin kıyı bölgeleri 
dışında 5-6°C olarak öngörülmektedir. Kış 
mevsiminde sıcaklıklar doğuda 4-6°C, buna karşılık 
yaz mevsiminde batıda 6-7°C daha fazla 
artacaktır. İlkbahar ve sonbahar mevsiminde ise 
ülke genelinde 4-5°C’lik artış beklenmektedir. 
Maksimum sıcaklıklarda beklenen değişim Türkiye 
genelinde 5-6 °C’dir. Kış ve ilkbahar mevsimlerinde 
en büyük ısınma oranları 6-7°C ile Doğu 
Anadolu'nun iç bölümlerinde öngörülmektedir. Yaz 
mevsiminde ise geniş ölçekli 8°C'yi bulan yüksek 
artışlar göze çarpmaktadır. Minimum sıcaklıklar, kış 
mevsiminde doğu bölgelerinde 5-6°C ve yaz 
mevsiminde Ege Bölgesi’nin iç bölümlerinde daha 
fazla (7-8°C) artacaktır. Türkiye’nin alansal olarak 
elde edilen yıllık sıcaklık değişim eğrilerinde 2071-
2088 yılları arasında sıcaklıklar ortalama civarında 
gerçekleşirken 2088-2100 yılları arasında artış eğilimi 
gözlenmektedir. 

İklim değişikliği 
Türkiye'de 
çevresel ve 
sosyoekonomik 
sorunlara 
neden 
olmaktadır. 
 

Çevre ve Orman Bakanlığının tespitlerine göre iklim 
değişikliği Türkiye'yi aşağıdaki şekillerde 
etkilemekte, çevresel ve sosyoekonomik sorunlara 
neden olmaktadır (http://www.iklim.cevreorman. 
gov.tr/ makale1.htm). 

Türkiye, küresel iklim değişikliğinin özellikle su 
kaynaklarının zayıflaması, orman yangınları, kuraklık 
ve çölleşme ile bunlara bağlı ekolojik bozulmalar 
gibi öngörülen olumsuz yönlerinden etkilenecektir 
ve küresel ısınmanın potansiyel etkileri açısından risk 
grubu ülkeler arasındadır.  
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Atmosferdeki sera gazı birikiminin artışına bağlı 
olarak önümüzdeki on yıllarda gerçekleşebilecek 
bir iklim değişikliğinin, Türkiye'de neden olabileceği 
çevresel ve sosyoekonomik sorunlar şunlardır: 

 Sıcak ve kurak devrenin uzunluğundaki ve 
şiddetindeki artışa bağlı olarak, orman yangınlarının 
frekansı, etki alanı ve süresi artabilir; tarımsal ürün 
potansiyeli değişebilir. (Bu değişiklik bölgesel ve 
mevsimsel farklılıklarla birlikte, türlere göre bir artış 
veya azalış şeklinde de olabilir.) 

 İklim kuşakları, yerkürenin jeolojik geçmişinde 
olduğu gibi, ekvatordan kutuplara yüzlerce 
kilometre kayabilecek ve bunun sonucunda da 
Türkiye, bugün Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da 
egemen olan sıcak ve kurak bir iklim kuşağının 
etkisinde kalabilecektir. İklim kuşaklarındaki bu 
kaymaya uyum gösteremeyen fauna ve flora yok 
olacaktır. 

 Doğal karasal eko-sistemler ve tarımsal üretim 
sistemleri, zararlılardaki ve hastalıklardaki 
artışlardan zarar görebileceklerdir. 

Türkiye, Orta 
Doğu'da ve 
Kuzey Afrika'da 
egemen olan 
sıcak ve kurak 
bir iklim 
kuşağının 
etkisinde 
kalabilecektir. 

 Hassas dağ ve vadi-kanyon eko-sistemleri 
üzerindeki insan baskıları artacaktır. 

 Türkiye'nin kurak ve yarı kurak alanlarındaki, 
özellikle kentlerdeki su kaynakları sorunlarına 
yenileri eklenecek; tarımsal ve içme amaçlı su 
gereksinimi daha da artabilecektir. 

 İklimin kendi doğal değişkenliği açısından, 
Türkiye’de su kaynakları üzerindeki en büyük 
baskıyı, Akdeniz ikliminin olağan bir özelliği olan yaz 
kuraklığı ile öteki mevsimlerde hava anomalilerinin 
yağışlarda neden olduğu yüksek rastgele 
değişkenlik ve kurak devreler oluşturmaktadır. Bu 
yüzden, kuraklık riskindeki bir olumsuz değişiklik, iklim 
değişikliğinin tarım üzerindeki etkisini 
şiddetlendirebilir.  

 Kurak ve yarı kurak alanların genişlemesine ek 
olarak yaz kuraklığının süresinde ve şiddetindeki 
artışlar, çölleşme süreçlerini, tuzlanma ve erozyonu 
destekleyecektir.  
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 İstatistik dağılımın yüksek değerler yönündeki ve 
özellikle sayılı sıcak günlerin (örneğin tropikal 
günlerin) frekansındaki artışlar, insan sağlığını ve 
biyolojik üretkenliği etkileyebilir.  

 Kentsel ısı adası etkisinin de katkısıyla, özellikle 
büyük kentlerde, sıcak devredeki gece sıcaklıkları 
belirgin bir biçimde artacak; bu da havalandırma 
ve soğutma amaçlı enerji tüketiminin artmasına 
neden olabilecektir.  

 Su varlığındaki değişiklikten ve ısı stresinden 
kaynaklanan enfeksiyonlar, özellikle büyük 
kentlerdeki sağlık sorunlarını artırabilir.  

 Rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji 
kaynakları üzerindeki etkiler bölgelere göre farklılık 
gösterecek olmakla birlikte, rüzgâr esme sayısı ve 
kuvveti ile güneşlenme süresi ve şiddeti değişebilir. 

 Deniz akıntılarında, deniz eko-sistemlerinde ve 
balıkçılık alanlarında, sonuçları açısından aynı 
zamanda önemli sosyoekonomik sorunlar 
doğurabilecek bazı değişiklikler olabilir. 

Ormanların ve 
denizlerin CO2 
tutma ve salma 
kapasitelerindeki 
değişiklikler, 
doğal hazne ve 
sinklerin 
(yutakların) 
zayıflamasına 
neden olabilir. 
 

 Deniz seviyesi yükselmesine bağlı olarak 
Türkiye’nin yoğun yerleşme, turizm ve tarım alanları 
durumundaki, alçak taşkın-delta ve kıyı ovaları ile 
haliç ve riva tipi kıyıları sular altında kalabilir.  

 Ormanların ve denizlerin CO2 tutma ve salma 
kapasitelerindeki değişiklikler, doğal hazne ve 
sinklerin (yutakların) zayıflamasına neden olabilir.  

 Mevsimlik kar ve kalıcı kar-buz örtüsünün 
kapladığı alan ve karla örtülü devrenin uzunluğu 
azalabilir; ani kar erimeleri ve kar çığları artabilir.  

 Kar erimesinden kaynaklanan akışın 
zamanlamasında ve hacmindeki değişiklik, su 
kaynaklarını, tarım, ulaştırma ve rekreasyon 
sektörlerini etkileyebilir.  

Ayrıca iklim değişikliği, Türkiye’nin özellikle çölleşme 
tehdidi altındaki yarı kurak ve yarı nemli 
bölgelerinde (İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, 
Ege ve Akdeniz bölgelerinde), ormancılık ve su 
kaynakları açısından olumsuz etkilere yol açabilir. 
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Son yıllarda Türkiye ormanlarında artış kaydeden 
toplu ağaç kurumaları ve zararlı böcek salgınları 
gibi afetlerin birincil nedeninin, kuraklık, hava kirliliği 
ve asit yağmurları olduğuna dair kuvvetli bulgulara 
rastlanmıştır. Yalnız 1993-94 yılları arasında yaklaşık 
2 milyon m3 ağaç serveti böcek yıkımı nedeniyle 
kesilmiştir.  

Bunun yanı sıra belki de 1970’li yıllardan başlayarak 
Akdeniz havzasında etkili olan normalden daha 
kurak koşullara bağlı olarak Ege ve Akdeniz 
bölgelerinde kitlesel boyutlarda olmasa da gözle 
görülür ağaç kurumaları gözlenmektedir. Ayrıca 
ağaçların zayıf düşmesi, ormanların fırtına, kar, çığ 
ve benzeri meteorolojik afet etkilerine karşı direncini 
de düşürmektedir. Bunun sonucunda ağaçlarda 
devrik ve kırık miktarı artmakta bu da ormanın 
yapısını diğer zararlılara karşı dayanıksız hâle 
getirmektedir. Bu olumsuz etkiler ormanlarımızın 
biyolojik çeşitliliğini, gen rezervlerini, karbon tutma 
kapasitelerini olumsuz yönde etkilemektedir. 

İnsan kaynaklı 
iklim 
değişikliğinin en 
önemli 
sonuçlarından 
biri, Türkiye’de 
orman 
yangınlarının 
şiddetinde, 
süresinde ve 
etki alanında 
ortaya 
çıkabilecek 
olan artışlardır. 
 

İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin en önemli 
sonuçlarından biri, Türkiye’de orman yangınlarının 
şiddetinde, süresinde ve etki alanında ortaya 
çıkabilecek olan artışlardır. Büyük Akdeniz ikliminin 
doğal bir sonucu olarak Karadeniz Bölgesi ve 
Kuzeydoğu Anadolu dışında, Türkiye’nin geniş bir 
alanında sıcak ve kurak bir yaz mevsimi 
egemendir. 1970’lerin başından beri yağışlarda 
gözlenen azalma eğilimleri de dikkate alındığında 
Türkiye’de her zaman var olan orman yangını 
olasılığı ve tehlikesi daha büyük bir sorun olarak 
karşımıza çıkabilecektir (Türkeş, 2007: 46). 

Çevre ve Orman Bakanlığının Hazırladığı Strateji 
Belgesi 

Çevre ve Orman Bakanlığı 2009 yılı Aralık ayında 
“Türkiye Çözüme Ortak Oluyor” başlığı ile Ulusal 
İklim Değişikliği Strateji Belgesi’ni yayımladı. Strateji 
belgesinin giriş bölümünde bu belgenin “İklim 
değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik 
çabalara Türkiye'nin kendi özel koşulları ve 
imkânları içinde katkıda bulunması amacıyla” 
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hazırlandığı belirtilmiştir. Kopenhag İklim Zirvesi’nin 
hemen öncesinde hazırlanan bu strateji belgesi, 
daha çok, sera gazı salımını azaltmak amacı ile 
yürütülen küresel çabalara, Türkiye'nin de hazırlıklı 
olduğunu kanıtlama amacı gütmektedir. 

Strateji belgesine göre Türkiye'nin konu ile ilgili ulusal 
vizyonu, iklim değişikliği politikalarını, kalkınma 
politikaları ile entegre etmiş, temiz ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımını artırmış, iklim 
değişikliği ile mücadeleye ''özel şartları'' 
çerçevesinde aktif katılım sağlayan ve yüksek 
yaşam kalitesi ile refahı tüm vatandaşlarına düşük 
karbon yoğunluğu ile sunabilen bir ülke olmaktır. 

Strateji belgesi aşağıdaki hususları stratejik amaçlar 
olarak tanımlamaktadır: Türkiye, “Ulusal 

İklim Değişikliği 
Strateji 
Belgesi”nde 
öngörülen 
hedeflerin 
yakalanmasını 
amaçlamalıdır. 
 

 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre 
Sözleşmesi'nin ortak fakat farklı sorumluluklar ilkesine 
uygun olarak ve özel şartları çerçevesinde iklim 
değişikliği ile mücadele ve uyum politikaları ile 
önlemlerini ulusal kalkınma programlarına dâhil 
etmek. 

 Sera gazı salımlarının azaltılması gayesiyle 
geliştirilen politikalar ve önlemlere kendi imkânları 
ölçüsünde sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle 
uyumlaştırılmış kalkınma programını sekteye 
uğratmadan, sera gazı salım hızını kısıtlayarak 
katkıda bulunmak. 

 Küresel iklim değişikliklerinin etkilerini azaltma 
veya uyum sağlama doğrultusunda, ulusal hazırlık 
seviyesini ve kapasitesini artırmak, bu çabalarda 
elde edeceği tecrübe ve kazanımlarını uluslararası 
platformlarda paylaşmak. 

 Azaltım, uyum, teknoloji transferi ve finansman 
ana başlıklarındaki küresel stratejik amaçların, 
tarafların sorumlulukları göz önünde bulundurulmak 
sureti ile tasarlanması ve yürütülmesine uyum 
sağlamak ve uluslararası faaliyetlerde etkin olmak. 

 Azaltım ve uyum faaliyetlerini yürütebilmek için 
ihtiyaç duyulan mali kaynaklara erişimi artırmak. 
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 Mevcut teknolojik ve kalkınma düzeyimiz göz 
önüne alınarak temiz üretim teknolojisi ARGE ve 
yenileşim (inovasyon) kapasitesinin geliştirilmesi ve 
bu alanda rekabet ve üretimin artırılmasını 
sağlayacak ulusal ve uluslararası finansman 
kaynaklarını ve teşvik mekanizmalarını oluşturmak. 

 İklim değişikliği ile mücadele ve uyum 
kapsamındaki faaliyetlerin etkin koordinasyonunu 
teminen, yönetişim ilkesi doğrultusunda şeffaf, 
katılımcı ve bilimsel-analitik çalışmalara dayanan 
karar mekanizmaları geliştirebilecek bir eşgüdüm 
mekanizmasını kurmak ve sürekliliğini sağlamak. 

 Kamu, özel sektör, STK, üniversite gibi tüm 
kesimlerin ortak çabaları ile tüketim kalıplarının 
düşük karbon izi bırakacak şekilde değiştirilmesi için 
kamuoyu bilincini artırmak. Ulusal İklim 

Değişikliği 
Strateji Belgesi, 
iklim 
değişikliğinin 
etkilerini 
azaltmak için 
sürdürülen 
küresel 
çabalara, 
Türkiye’nin özel 
koşulları ve 
imkânları da 
dikkate alınarak
katkı 
sağlanması 
amacı ile 
hazırlanmıştır. 
 

 Ulusal İklim Değişikliği çalışmalarında bilgi akışını 
ve paylaşımını bütünsel bir sistemle sürdürmek 
üzere “bilgi yönetimine” geçmek. 

Strateji belgesinde Türkiye’nin; 

 Sera gazının emisyonu konusunda; enerji, 
ulaştırma, sanayi, atık, arazi kullanımı, tarım ve 
ormancılık, 

 İklim değişikliğine uyum, 

 Teknoloji geliştirme ve teknoloji transferi, 

 Finansman, 

 Eğitim ve kapasite artırımı ile kurumsal alt yapı 
alanlarında belirlenen kısa, orta ve uzun vadeli 
hedefleri sıralanmaktadır. 

Kısa vadeli hedefler 1 yıllık, orta vadeli hedefler 1-3 
yıllık, uzun vadeli hedefler ise 3-10 yıllık zaman 
sürelerini kapsamaktadır. 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 
Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi’nde de 
açıklandığı gibi bu strateji belgesi, iklim 
değişikliğinin etkilerini azaltmak için sürdürülen 
küresel çabalara, Türkiye’nin özel koşulları ve 
imkânları da dikkate alınarak katkı sağlaması 
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amacı ile hazırlanmıştır. Strateji belgesi, sera gazı 
salımının azaltılması için temiz ve yenilenebilir enerji 
kullanımının artırılması, ulaştırma vasıtalarının 
geliştirilmesi, sanayide sera gazı salımının 
azaltılmasına imkân sağlayacak teknolojileri, 
atıklara uygulanacak yöntemlerin belirlenmesini 
kısa, orta ve uzun vadeli tedbirler ile 
planlamaktadır. Planlanan tedbirlerin büyük bir 
kısmı yeni teknolojilerin benimsenmesini ve 
uygulanmasını esas alan teknik hususlar ile ilgilidir. 
Kopenhag İklim Zirvesi'nin hemen öncesinde 
hazırlanan strateji belgesinin bu zirveye Türkiye'nin 
daha hazırlıklı gitme kaygıları ile hazırlandığını 
düşündürebilir. 

Strateji belgesinde, iklim değişikliği ile mücadele 
kapsamında arazinin verimli kullanılması, tarım ve 
ormancılık ile iklim değişikliğine uyum tedbirleri 
içinde suyun verimli kullanılması, kuraklık ve erozyon 
ile mücadele ile ilgili tedbirler de sıralanmış olsa bile 
planlanan stratejinin sadece çevre bilinci ile 
hazırlandığı, iklim değişikliğinin Türkiye coğrafyası ile 
birlikte çevre coğrafyada, özellikle de Orta Doğu 
coğrafyasında ortaya çıkarabileceği değişimleri, 
jeopolitik riskleri ve istikrarsızlıkları ve bunların Türkiye 
üzerindeki potansiyel etkilerini dikkate almadığı, 
iklim değişikliğini bir güvenlik sorunu olarak 
değerlendirmediği ve tedbirler planlamadığı bir 
gerçektir. 

Ulusal İklim 
Değişikliği 
Stratejisi, iklim 
değişikliğinin 
çevre 
coğrafyalarda 
ortaya 
çıkarabileceği 
jeopolitik 
istikrarsızlıkları 
da hesaba 
katan ve iklim 
değişikliğini bir 
güvenlik sorunu 
olarak 
inceleyen ve 
tedbirler 
geliştiren ulusal 
strateji olarak 
düşünülmelidir. 

Bütün bu nedenlerle de Çevre ve Orman Bakanlığı 
tarafından hazırlanan Ulusal İklim Değişikliği Strateji 
Belgesi’nin sadece karbondioksit salımın azaltılması 
ve çevrenin korunması boyutları içinde iklim 
değişikliği tedbirlerini kapsadığı ve Türkiye’nin iklim 
değişikliği ile mücadele içinde, iklim değişikliğinin 
çevre coğrafyalarda ortaya çıkarabileceği 
jeopolitik istikrarsızlıkları da hesaba katan ve iklim 
değişikliğini bir güvenlik sorunu olarak inceleyen ve 
tedbirler geliştiren daha kapsamlı bir ulusal 
stratejiye olan ihtiyacının devam ettiği söylenebilir. 
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Sonuç ve Değerlendirme 
Küresel iklim değişikliği, çağımızın en önemli 
çevresel ve ekonomik sorunları arasında ön 
sıralarda yer alan, özellikle bulunduğumuz 
coğrafyada insan sağlığından, tarımsal üretime 
kadar, yaşamın her alanında olumsuz etkiler 
yaratan son derece karmaşık bir sorundur. 

Sanayi devrimi ile beraber atmosferde birikmeye 
başlayan başta karbondioksit (CO2) olmak üzere, 
öteki sera gazlarının yerden verilen uzun dalgalı 
ışınları tutması nedeniyle ortalama yüzey 
sıcaklıklarında belirgin bir artma olacağı tahmin 
edilmektedir. Örneğin, 2090-2099 döneminde 
ortalama senaryoya göre küresel yüzey 
sıcaklıklarında 4-4,5 °C artış öngörülmektedir. 

Son otuz yıllık gözlemsel veriler, özellikle sıcaklık artışı 
olmak üzere, bölgesel iklim değişikliğinden pek çok 
fiziksel (kar, buz ve donmuş toprak, hidroloji ve kıyı 
süreçleri) ve biyolojik (karasal, deniz ve tatlı su) 
sistemlerin gözle görülebilir şekilde etkilendiğini 
ortaya koymuştur. Hükûmetler Arası İklim Değişikliği 
Paneli’nin 2007 yılında yayımladığı Dördüncü 
Değerlendirme Raporu’nda, aletli ölçüme geçilen 
son 100 yılda dünyadaki yüzey sıcaklığının yaklaşık 
olarak 0,74 °C arttığı ifade edilmektedir. 

Türkiye, 
jeopolitik 
konumu ve 
özelliğinin 
yanı sıra 
yadsınamaya-
cak bir 
ekopolitik 
öneme sahiptir. 
 

Türkiye, Orta Doğu-Kafkaslar-Balkanlar üçgeninin 
orta noktasında jeopolitik konumu ve özelliğinin 
yanı sıra yadsınamayacak bir ekopolitik öneme de 
sahiptir.  

Türkiye farklı bölgelerinde farklı iklim türleri 
sergileyen, karmaşık iklim yapısı içinde küresel 
ısınmaya bağlı olarak görülebilecek iklim 
değişikliklerinden en çok etkilenecek ülkelerden 
birisidir. Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili 
olması ve farklı özelliklere sahip bir topoğrafyaya 
sahip bulunması nedeniyle, farklı bölgeler iklim 
değişikliğinden farklı biçimde ve değişik 
derecelerde etkilenecektir. 

Küresel iklim değişikliğine karşı tedbirler geliştirmek 
için öncelikle küresel ısınma bir “güvenlik sorunu” 
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olarak tanımlanmalı, bu amaçla Millî Güvenlik 
Siyaset Belgesi’ne gerekli girdiler sağlanmalıdır. 

Küresel iklim değişikliğine karşı geliştirecek tedbirleri 
belirlemekten ve tedbirlerin uygulamalarını 
koordine etmekten sorumlu bir birim 
oluşturulmalıdır.  

Siyasi karar alma kabiliyetine sahip olan en üst 
seviye nezdinde, iklim, güvenlik, tarım, enerji, 
ekonomi, deniz bilimleri, hukuk, sosyoloji, demografi 
ve çevre uzmanlarından bir konsey oluşturulmalıdır. 
Bu konsey, küresel ısınmanın potansiyel etkilerini 
incelemekten; kısa, orta ve uzun vadeli stratejik 
tedbirler geliştirmekten sorumlu olmalıdır. Bu 
konseyde, strateji ve güvenlik alanındaki uzmanlar 
ile teknik uzmanlar birlikte çalışmalıdır.  

Konseyde, öncelikle iklim uzmanları, Türkiye ve 
çevre coğrafyası ile ilgili olarak otuz, elli ve yüz yıllık 
millî senaryolar (projeksiyonlar) geliştirerek küresel 
ısınmanın Türkiye ve çevre coğrafyasında ortaya 
çıkarabileceği sorunları belirlemelidir.  

Orta Doğu 
coğrafyasında 
ortaya 
çıkabilecek 
jeopolitik 
istikrarsızlıkların 
Türkiye’nin 
güvenliğini nasıl 
ve hangi 
şiddette 
etkileyebileceği 
araştırılmalıdır. 
 

Konsey tarafından benzer bir çalışma küresel 
ısınmadan büyük ölçüde etkilenecek Orta Doğu 
coğrafyası için de ayrıca yapılmalı; Orta Doğu 
coğrafyasında ortaya çıkabilecek jeopolitik 
istikrarsızlıkların Türkiye’nin güvenliğini nasıl ve hangi 
şiddette etkileyebileceği araştırılmalıdır. Elde edilen 
sonuçlar ve öngörülen karşı tedbirler, “Küresel 
Isınmaya Karşı Tedbirler Stratejisi” içinde 
bütünleştirilerek uygulanmalıdır.  

Hazırlanacak strateji belgesi dört amaca hizmet 
etmelidir: 

 Sera gazı salımının azaltılması ve temiz enerjinin 
kullanılmasının yaygınlaştırılması ve bu amaçla 
sürdürülen uluslararası çabalara Türkiye'nin kendi 
koşullarını da dikkate alarak katkılar sağlayacağı 
tedbirlerin geliştirilmesi strateji belgesinin birinci 
amacı olmalıdır. 

 Strateji belgesi ikinci amaç olarak çevre 
bilincinin ve iklim değişikliğine karşı çevrenin 
korunması tedbirlerinin geliştirilmesini esas almalıdır 
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(Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen 
strateji belgesinin bu iki amaca yöneldiği 
söylenebilir.) 

 Geliştirilecek stratejinin üçüncü amacı iklim 
değişikliği nedeni ile Türkiye coğrafyası içinde 
ortaya çıkabilecek fırtınalar, seller, taşkınlar, 
kuraklık, susuzluk, eko-sistemdeki değişiklikler, 
göçler, hastalıklar gibi afet ve tehlikelere karşı 
güvenlik tedbirler geliştirmek olmalıdır. 

 Strateji belgesinin dördüncü amacı ise iklim 
değişikliği nedeni ile Türkiye'ye komşu 
coğrafyalarda ve özellikle de Orta Doğu 
coğrafyasında ortaya çıkabilecek su ve gıda 
krizlerinin, göçlerin neden olabileceği jeopolitik 
istikrarsızlıkların Türkiye'nin güvenliği üzerine etkilerini 
araştırmak, potansiyel tehditleri ve fırsatları 
tanımlamak, tedbirler geliştirmek olmalıdır. Su kaynakları ve 

verimli tarım 
alanları, millî 
değerler olarak 
tanımlanarak 
koruma altına 
alınmalıdır. 
 

Bu kapsamda, bir bütünlük içinde şu tedbirlerin 
gündeme getirilmesi düşünülmelidir:  

 Su havzalarının korunmasını, suyun verimli 
kullanılmasını sağlayacak, su kaynaklarının 
kirlenmesini önleyecek, tedbirler geliştirilmeli, yanlış 
sulama önlenmelidir. Yasal düzenlemelerle su 
havzaları ve kaynakları üzerinde mutlak devlet 
denetimi sağlanmalıdır. Bütün bu tedbirler, 
kurulacak ulusal su yönetimi mekanizması içinde 
planlanarak uygulanmalıdır. 

 Su kaynakları ve verimli tarım alanları, millî 
değerler olarak tanımlanarak koruma altına 
alınmalıdır. 

 Yer altı su kaynaklarının aşırı kullanım ve yanlış 
yönetiminden kaynaklanan sorunlar bilimsel olarak 
ortaya konmalı, uygulanabilir ve ciddi yasal 
düzenlemelerle denetim altına alınarak 
çözümlenmelidir. 

 Dicle Nehri dizginlenmeli (kontrol altına 
alınmalı), projelerle sularının çok amaçlı kullanılması 
sağlanmalıdır.  

 267
 

SAD 
8(15) 2010 



İklim Değişikliği ve Türkiye'nin Güvenliğine Etkileri 

 Doğudaki su kaynaklarının (Fırat, Dicle, Seyhan, 
Ceyhan gibi) gerektiğinde Batıda da kullanılmasını 
sağlayacak projeler şimdiden planlanmalıdır.  

 GAP sulama sistemi tamamlanmalı, 
güneydoğuda sulanan tarım alanları 
genişletilmelidir.  

 Ormanlık alanlar geliştirilmeli, mevcut ormanları 
koruyacak tedbirler pekiştirilmeli, ormanları iklim 
değişikliğinin etkilerinden koruyacak tedbirler 
planlanmalıdır. 

 Erozyonla mücadele etkinleştirilmeli, çölleşmeyi 
önleyecek veya yavaşlatacak tedbirler 
geliştirilmeli, kuraklaşan bölgelerde suya daha az 
bağımlı tarım ürünlerinin yetiştirilmesi planlanmalıdır. 

 İklim değişikliğinin etkilerine karşı, gıda güvenliği 
mekanizması kurulmalı, tedbirler planlanmalı, 
kuraklık nedeni ile tarım dışı kalacak bölgelerde 
alternatif sanayi ürünleri üretimi için planlar 
yapılmalıdır. 

İklim 
değişikliğinin 
Türkiye’nin 
demografik 
yapısı 
üzerindeki 
potansiyel 
etkileri 
araştırılmalı, bu 
amaçla bir 
makro plan 
içinde tedbirler 
geliştirilmelidir. 
 

 İklim değişikliğinin Türkiye’nin demografik yapısı 
üzerindeki potansiyel etkileri araştırılmalı, bu 
amaçla bir makro plan içinde tedbirler geliştirilmeli 
plansız şehirleşmeler önlenmeli oluşabilecek iç 
göçler için tedbirler şimdiden planlanmalıdır. 

 Eğer gerçekleşecekse sular altında kalacak 
sahil kesimleri belirlenmeli, bu amaçla da planlar 
geliştirilmelidir.  

 Sera gazı salımını azaltmak için temiz enerji 
kullanımı yaygınlaştırılmalı, bu amaçla ARGE, 
teknoloji geliştirme ve transferi çabaları 
hızlandırılmalı, yenilenebilir enerji potansiyeli 
harekete geçirilmeli, temiz enerji kullanımı ve 
enerjinin verimli kullanılması teşvik edilmeli, 
ulaştırma politikası temiz enerji tüketen araçlar 
teşvik edilecek şekilde düzenlenmeli, sanayide 
temiz enerji kullanımı yaygınlaştırılmalı, bu amaçla 
sürdürülen uluslararası girişimler Türkiye'nin özel 
şartları da dikkate alınarak desteklenmelidir. 

 Sera gazı emisyonunu azaltmak ve temiz enerji 
kullanımını yaygınlaştırmak için planlanacak 
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tedbirler, enerji güvenliği stratejisi ile koordine 
edilmelidir. 

 İklim değişikliğinin potansiyel etkileri dikkate 
alınarak gıda güvenliği için bir makro plan 
geliştirilmeli; bu plan içinde, çevre coğrafyalarda 
ve özellikle de Orta Doğu'da ortaya çıkabilecek 
gıda krizleri dikkate alınarak oluşabilecek fırsatlar ve 
riskler hesaplanmalıdır. 

 İklim değişikliği nedeni ile ortaya çıkabilecek 
sağlık sorunlarını karşılamak için kapsamlı çalışmalar 
yapılmalıdır. 

 Halk medya aracılığı ile öğrenciler ise okullarda 
küresel iklim değişikliğinin etkileri ve çevrenin 
korunması konularında bilinçlendirilmeli 
üniversitelerde küresel iklim değişikliğine karşı 
tedbirler konusunda tez çalışmaları yapılmalı, 
bilimsel çalışmalar teşvik edilmelidir. 

Öğrenciler 
okullarda küresel 
iklim değişikliğinin
etkileri ve 
çevrenin 
korunması 
konularında 
bilinçlendirilmeli-
dir. 

 İklim değişikliğinin Orta Doğu coğrafyası 
üzerindeki potansiyel etkileri ve Türkiye’ye 
yansımaları incelenmelidir. Bu amaçla “İklim 
Değişikliğinin Orta Doğu Coğrafyası Üzerindeki 
Etkileri ve Türkiye'ye Yansımaları” başlıklı bir çalışma 
başlatılmalıdır. Bu çalışma ile değişik senaryolara 
göre iklim değişikliğinin Orta Doğu coğrafyasında 
ortaya çıkarabileceği su ve gıda krizleri ile göçlerin 
ve jeopolitik istikrarsızlıkların Türkiye'nin güvenliği 
üzerindeki etkileri ile ortaya çıkarabileceği tehditler 
ve fırsatlar değerlendirilmelidir. İnceleme sonunda 
ulaşılacak sonuçlar, Türkiye'nin güvenlik 
stratejilerine yansıtılmalı, bu kapsamda Orta 
Doğu'da ortaya çıkabilecek su ve gıda krizlerine ve 
olası göçlere karşı alınması gereken tedbirler 
belirlenmelidir. Gerektiğinde, Orta Doğu'da ortaya 
çıkabilecek gıda krizlerini aşmak amacı ile bu 
bölgeye daha fazla gıda ürünü ihracatı için 
potansiyel oluşturma imkânları araştırılmalıdır. Orta 
Doğu coğrafyasındaki olası su krizlerine karşı sınır 
aşan suların alternatif kullanımları planlanmalıdır. 
İklim değişikliğinin potansiyel etkilerini karşılamak 
için Orta Doğu'daki ülkelerle birlikte ve özellikle de 
gıda krizleri, sağlık sorunları ve göçler konularında 
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müşterek çalışmalar yapmak için platform 
oluşturulmalıdır. İklim değişikliği nedeni ile Orta 
Doğu'dan Türkiye'ye yönelebilecek bireysel ve 
kitlesel göçlere karşı tedbirler geliştirilmelidir. 

 Irak'ın kuzeyindeki zengin enerji kaynakları, bu 
coğrafyanın kuzeyinde Türkiye sınırları içinde kalan 
coğrafyada ise Orta Doğu bölgesinin en önemli su 
kaynakları olan Fırat ve Dicle nehirleri 
bulunmaktadır. Bir başka ifade ile bu coğrafya, yüz 
yılın en kritik iki maddesi olan enerji ile suyu 
buluşturmaktadır. Orta Doğu jeopolitiği bu 
gerçekler açısından değerlendirilmelidir. Fırat ve 
Dicle nehirleri sularının gerektiğinde jeostratejik bir 
manivela gibi kullanılması planlanmalı; bölücü terör 
örgütü ve eylemlerinin güneydoğu su kaynakları ile 
ilişkisi araştırılmalıdır. 

 Fırat-Dicle havzasının geliştirilmesi bağlamında 
Türkiye’nin mutlak egemenlik ilkesiyle hareket ettiği 
iddia edilmiştir. Ancak, Güneydoğu Anadolu Projesi 
(GAP) gibi dev bir bölgesel sosyal ve ekonomik 
kalkınma projesi çerçevesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) 
tarafından hazırlanan projelerin ekonomik tutarlılığı, 
su tasarrufu sağlayan modern sulama 
yöntemlerinin uygulanması, GAP Bölge Kalkınma 
İdaresinin çalışmaları, yapılan düzenlemelerin aşağı 
kıyıdaş ülkelerde rüsubat önleme, taşkından 
koruma ve kararlı su temini konularında sağladığı 
faydalar dikkate alındığında, Türkiye’deki tesislerin 
su ihtiyacı kesinlikle hakça ve makul kullanım 
ilkesiyle bağdaşmaktadır (Ünver ve Voron, 1993: 
157). Güneydoğu Anadolu Projesi dâhil, Türkiye’nin 
sınır aşan akarsu havzalarındaki gelişme projeleri 
Birleşmiş Milletlerin hakça ve makul kullanım 
ilkeleriyle tam olarak uyumlu niteliktedir. Ayrıca, 
Türkiye’deki barajlar, aşağı kıyıdaş ülkelere 
rüsubatın tutulması, taşkınların kontrolü, düşük 
akışların kısmen arttırılması gibi önemli yararlar da 
sağlamaktadır. 

Fırat ve Dicle 
nehirleri bir 
jeopolitik 
hassasiyet 
olmaktan 
çıkarılmalı ve bir 
jeostratejik güce 
dönüştürülmelidir. 
 

 Fırat ve Dicle nehirlerinin bir jeopolitik hassasiyet 
olmaktan çıkarılması ve bir jeostratejik güce 
dönüştürülmesi düşüncesi jeopolitik tabanda 
geliştirilmelidir. 
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Extended Summary 
The process defined as global climate change is 
one of the most serious problems that shapes the 
21 st century and threatens Planet Earth. As a result 
of industrialization and modern living styles, the 
dangerous increase in the emission of the 
Carbondioxide (CO2), methane (CH4), nitrous 
oxide (N2O), hydrofluorocarbons (HFCs), 
perfluorocarbons (PFCs) and sulphur hexafluoride 
(SF6), which create the greenhouse effect, leads to 
climate change. Fossil fuels such as oil, coal and 
natural gas, which make up the most used types of 
energy, and the increase in the emission of 
greenhouse gases have the most significant role in 
climate change.  

Today, climate change could also be defined by 
taking into account human activities that raise the 
amount of greenhouse gases and the negative 
effects of human on climate system.  The process 

defined as 
global climate 
change is one of 
the most serious 
problems that 
shapes the  
XXI st century 
and threatens 
the Planet Earth. 
 

The effects of climate change are evaluated to be 
potential security problems that could disturb the 
geopolitic stability and cause rivalry, tension, 
conflicts and wars for the control of resources. 
Concerning this issue, it is emphasized in the 
“Global Warming” report of Pentagon, the “6th 
Climate Change and Struggle Report” of the 
International Crisis Group and the “National 
Security and Threat of Climate Change” report 
prepared by US generals that global climate 
change is a real security problem and that, 
climate change is more dangerous for the US 
national security than terrorism, climate change 
could lead to crises even in the stabilized areas of 
the world, the rise of temperature in some regions 
can create an unprecedented drought, hunger 
and chaos within twenty years and lead the world 
into nuclear wars, and that the results of global 
climate change should be integrated as a whole 
into national security and national defense 
strategies.  
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The Middle East is among the geographical regions 
that will be affected the most and experience the 
water crisis in the most serious manner. The water 
crisis could cause drought and food crises in the 
Middle East, where water resources are still scarce. 
It could lead to mass migrations, and consequently 
the geographical instabilities would deepen further 
in this geography. The instabilities that become 
prevalent in the Middle East due to climate 
change, water and food crises, could also seriously 
affect Turkey, which has the most important water 
resources of the Middle East, together with its 
geopolitical and strategical dimensions. Apart from 
its geopolitical position in the Middle East-
Caucasus-Balkans triangle, Turkey has an 
undeniable ecopolitical significance.  

In conclusion, global climate change is an 
extremely complex problem which is among the 
most important environmental and economic 
problems of our age, and which has negative 
impact on every field of life ranging from human 
health to agricultural production especially in our 
geography. The observational data of the last 
thirty years have put forward that many physical 
(snow, ice and frozen soil, hydrology and coastal 
processes) and biological (territorial, maritime and 
fresh water) systems have been remarkably 
influenced by regional climate change, mainly the 
increase of temperature.  

As a conclusion, 
global climate 
change is an 
extremely 
complex 
problem which is 
among the most 
important 
environmental 
and economic 
problems of our 
age. 
 

In order to develop measures against global 
climate change, first of all, global warming should 
be defined as a “security problem”. To that end, 
necessary input should be included in the National 
Security Politics Document.  

A council and a unit should be formed to be, 
responsible for defining the measures against 
global climate change and coordinating the 
application of those measures. In the Council, 
especially the climate experts should develop 
national projections (scenarios) based on Turkey 
and its surrounding geography for thirty, fifty and a 
hundred years, and find out the possible problems 
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that global warming could create in Turkey and its 
surrounding geography. 

The council should also make a similar study for the 
Middle East geography, which will be affected 
greatly by global warming. It should be 
investigated how the possible geopolitical 
instabilities that could occur in the Middle East 
geography will affect Turkey’s security and what 
their degree of influence will be. The results 
obtained and the countermeasures planned 
should be put into practice through their 
integration in the “Strategy of Measures against 
Global Warming”. 
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