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• klim degi~ikligi bolgesel olarak goriilen mev

sim normallerindeki degi~ikliktir. Mevsim 

normalleri stcakhk, rUzgar ve 

tanndaki bu arll~la. insano!jlu . do!jal sera etl<isinin 

ISJtma ozelli!jini arttrml~ olur. 

nem gibi hava ile ilgili tOm 

ozellikleri i~Yerir. Kuresel bo

yutta iklim degi~ikliginden soz 

edersek, yeryUzUnUn tama

ozlenen iklim degi~ikliklerini 

belirtmi~ oluruz. KUresel iklim degi~ik

liklerinin niceligi , uzun vadede dogal 

ekosistem i~Yin bir~Yok kan~tklt!ja neden 

olur. 

Sera etkisi olarak bilinen dogal sistem 

dUnya Ozerindeki stcakhgl duzenler. 

lnsan aktiviteleri bu sistemin dengesini 

bozma potansiyeline sahiptir. Toplum

lar daha karma$tk ve teknolojik bir ya

~aml benimsedikc;:e atmosferdeki 1smm1~ 

gazlann miktan artmaktad1r. Gaz mik-
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Uluslararast bilim konseyi 

dUnyam1zm yap11g1 t;:ah~malarda 

dUnyam1zm tsmmakta oldugunu 

bildirmi~tir. Bir ~YOk veri kUresel 

iklimin son 150 ytldtr tsmdt91111 

gostermektedir. S1cakhktaki 

art1~ sabit olmay1p , farkh on yJI

hk sUre~Yierde 1smma ve soguma 

dongUierini it;:ermektedir. Bu 

tsmma ile birlikte buzullar geri 

.;:ekilmeye, deniz seviyesi yUk

selmeye ve iklim bi:ilgeleri de

gi~meye ba~lamt~llr . 1980 ve 

1990'11 y1llar tsmmanm en yUk

sek oldugu y1llar olarak kayttlara 

ge~Ymi~tir. Meteoroloji tarihinin 

en steak 10 y1h son 15 y1l i~Yinde 

gorOimU~tUr . 20. YUzy1l , son altl yOzytlda kUresel 

1smmanm en ~Yok oldugu yUzytldtr. 

Bin;ok uzman gelecek yOzytlda ortalama kUresel 

s1cakhgm 1-3.5 ·c yukselebilecegi konusunda hemfi

kirdir. Bu baz1 Olkelerdeki baz1 bi:ilgelerin ortalama 

stcakhgmm 5-10 ·c artabilecegi anlamma gelir. 

lklim degi~ikligi tsmma egiliminden daha fazlasm1 

i~Yerir . Stcakhgm yOkselmesi havanm ruzgar, yag1~ 

miktan ile WrO ve gorulmesi beklenen baz1 hava 

olaylannm tOriinO ve gorUime S1khg1 gibi bir ~YOk 

ozelliginde degi~ikliklere neden olur. Bu tOr iklim de

gi~iklikleri pek ~YOk sosyal ve ekonomik sonu~Yiar do

!jurabilir. 

HUkumetleraras1 iklim degi~ikli!ji paneli (IPCC) 

1988'de Dunya Meteoroloji OrgOtO (WMO) ve Bir

le~mi~ Milletler <;:evre Program1 (UNEP) tarafmdan 

kurulmu~tur . Bu kurulu~un yapllg1 ~ah~malara gore, 

sera etkisi dUnyamn dogal bir ozelligidir. Sera gazla

nnm atmosferdeki miktarlan artmaktadtr. Bunun en 

bUyUk nedeni insan aktiviteleridir. Gelecekte sera gaz1 

sahmmdaki art1~111 devam etmesi halinde dunyanm 

yUzey ISJsmda onemli art1~lar olacag1 tahmin edil

mektedir ve bu sOrecin tersine 'Yevrilmesi <;:ok yava~ 

olacakttr. Ge.;:en yOzytlda dUnya yuzey IStsmdaki art1~ 

yakla~1k 0.5 ·c olarak saptanm1~tlr . Ba~ka bir ~Yah~

maya gore, atmosferdeki sera gaz1 miktarlanmn art

maya devam ettigi gozlenmi~tir ve atmosferdeki sera 

gaz1 deri~imlerinin stabilize edilmesi i<;:in, bu gazlann 

sahmmda bUyUk miktarda azalmaya gidilmesi gerek

mektedir. DUnya ISISmdaki genel art1~la devam et

mektedir. 1860'1ardan beri dUnya stcakhgt en yUksek 

degerlere ula~mt~lir . DUnyanm iklimi Uzerinde gozle 
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goriiiUr bir insan etkisi oldu!ju kamtlanm1 t1r. 

lklimlerdekl Oegi~lmlere 
Sebep Olan Nedir? 
DUnya gezegeni genellikle de yOzey k1smmda gU

ne~ten gelen radyasyonu emer. Bu enerj1 daha sonra. 

atmosfer ve okyanuslardaki sirkUiasyonlar yoluyla 

yeniden da!jttiltr ve daha uzun dalga boyuyla (IR) 

uzaya geri gonderilir. DUnyaya gelen solar radya yon 

enerjisi , yakla~1k olarak uzaya gondenlen radyasyonla 

dengelidir. GUne~ten ahnan ya da uzaya yollanan 

radyasyonu degi~tiren ya da bu enerjinin yen1den 

dagiltmlnl (gerek atmosfer i~Yinde gerekse atrnosfer ile 

kara ve okyanus arasmdaki dagiltml) degi tiren her

hang! bir faktor iklirni etkileyebilir . 

DUnya atrnosfer sisterninde mevcut bulunan rad

yasyon enerjisinde herhangi bir degi~tme "Radiative 

Forcing (RF)" denir. lki Wr RF vard1r . Pozitif RF. 

dUnya yUzeyinde ve atrnosferin alt tabakalannda 

tsmmaya yol a~Yar . Negatif RF ise bu bolgelerde so

gurnaya yo I a'Y3r. 

Sera gaz1 deri~imlerindek1 art1~lar . dUnya yUzeyinin 

uzaya enerji yollamasmdaki etkinli!jim azalt1r. YUzey

den uzaya yollanan radyasyonun daha fazla miktan. 

atmosfer tarafmdan emilir ve yUksek irtifalarda ve 

dU~Uk IStlarda emilen radyasyon geri sahmr. Bu olay 

pozitif RFye yol a~Yarak . atmosferin alt tabakalanm 

ve yUzeyi ISltlr. Daha az 1s1 uzaya gonderildigi I ~Y in bu 

daha gU~YIU bir sera etkisi yarat1r. u buhan. karbon

dioksit, ozon. metan. nitroz oksit gibi dogal yolla 

olu~an sera gazlannm varhg1 yUzUnden milyonlarca 

ytldtr dUnya atmosferindeki gorUien bu etki ~YOk daha 

gU~YIU bir ~ekilde ortaya t;:1kar. RFnin miktan. her bir 
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sera gaz1 konsantrasyonundaki art1~tn miktanna. bu 

gazlann 1~1ma ozelliklerine ve atmosferde zaten bulu

nan diger sera gazlanntn konsantrasyonlarma bagh

dir. Aynca birc;:ok sera gaz1 atmosfere sahnd1ktan 

sonra yuzy1llar boyunca orada kalmaktad1rlar. Boyle

ce de pozitif RFye uzun sUreli bir katk1 sa!)lam~ 

olur. 

Fosil yak1t1 ve biyokUtle yanmastndan c;:1kan ve 

troposferde bulunan antropojenik aerosoller (hava 

yoluyla ta~tnan mikroskobik partiki.iller ya da damla

Clklar) solar radyasyonu yans1tlr. Bu da iklim siste

minde sogumaya yol ac;:ar. Karbon aerosolleri . solar 

radyasyonu emebildikleri ic;:in iklim sisteminde IStn

maya neden olur Aynca aerosol deri~imlerindekr 

degi~imler. bulut ozellikleri ve ya~am surelerini etki

leyerek. bulut miktanm ve yans1tma 

ozelliklerini degi~tirebilirler. Bir c;:ok 

durumda troposferik aerosoller. ne

gatif RF'ye yani daha serin bir iklime 

yol ac;:arlar. Bu aerosollerin omri.i, 

gUnter ve haftalar olarak degi~ir. Ote 

yandan diger baz1 sera gazlanntn 

omrU yi.izy1llara kadar uzamr. Sonuc;: 

olarak. bunlann deri~imleri gaz sah

mmdaki degi~imlere c;:ok daha c;:abuk 
tepki verir. 

Volkanik aktiviteler stratosfere 

bUyuk oranda ki.ikUrt ic;:eren (ozellikle 

02) gazlar gonderir. Bu gazlar sUlfa! 

aerosollere doni.i~tilrillilr. Teker teker 

olan patlamalar onemli ama gec;:ici 

oranda negatif RF Uretir. Sonuc; ola-
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rail di.inya yi.izeyinde atmoslenn 

alt tabakalannda birka~ y1l bo

yunca si.iren sogumalar gori.i

li.ir. 

Pozitif ya da negat1f RF yc 

olan tepki binlerce y1l slirebi11r. 

Yani RF deg1~tiginde tklim i -

temi de farkh zaman uzunlukla

nnda tepki verir DUnyamn 1~1n 

dengesindeki degisimler k1. 

bunlann bir k1sm1 sera gazlann

da ya da aerosollerdel<i art1 lar 

yUzunden olur. dUnyanm hidro

lojik dongUsUnU atmosfer ve 

okyanus s1rkLilasyonunu degl~

tirerek bolgesel ISIIan ve yag1 1 

etkiler. 

Sonuc;: olarak. insandan kaynaklanan 1klim dcgi

~ikliklerinin yam s1ra dogal olarak meydana gelen 

iklim degi~iklikleri de vardtr. Bu gibi do!)al 1klim de-

9i~ikliklerine ornek olarak di.inyaya gelen gune~ 

enerjisinin gucundeki degi iklikler. volkanik patlama

lardan c;:1kan aerosol deri~imlerindeki de9i~1klikler ya 

da iklim si teminin parc;:alan ara mdaki karma~1k et

kile~imin sonucu olan de!)i~imler verilebilir . 

lklim Degi~ikliklerinden Nasd Etkileniriz? 
lklim de!)i~ikliklerinden dUnya uzenndek1 bi.itUn 

bolgeler aym oranda etkilenmezler. Dosuk rak1mh 

yerler Ve sahil OOlgelen deniz Seviyesinin yukselme. I 

riski ile kar~1 kar~Jyad1rlar. S1cakh9m yilk elmes1 ok

yanuslann geni~lemesine ve buzullann eriyerek dUnya 

okyanuslanndaki su seviyesinin h1zh b1r ~kilde artma-
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Degi~imler 
neden olmaktad.r? 

Ge~mi,tekl ve 'imdikl iklimler 
ne kadar iyi anla,lhyor? 

Onumuzde ne gibi 
degi~imler vard.r? 

Gozlemler 
• S1cakhk 
•Vagi' 
• Kar/Buz ortusu 
• Deniz seviyesi 
• Sirkulasyon 
• U~ noktalar 

stna neden olur. Bilimadamlan son 100 y1hn her 10 

YJlhk doneminde deniz seviyesinin 5 em yi.ikseldi!)mi 

belirtmektedirler. Baz1 tahminlere gore 2100 y1hnda 

deniz seviyesi 1 m yi.ikselmi~ olacakt1r. 

Bilimadamlan aynca 1Stnman1n kutuplarda ekvator 

yaktn olan yerlerden ve k1talann ic;: klslmlanndaki sahil 

oolgelerinden daha fazla olacaQtnl belirlemi~lerdir . Bu 

da. hassas kutup ekosistemini. kutuplarda ya~yan 

vah~i ti.irleri ve insanlan ciddi boyutta etkileyecektir. lc; 

kesimler daha s1k ve daha ~iddetli ts1 dalgalanna maruz 

kalabilir. 

lklim Degi,ikllklerinin 
BOigesel Etkileri 
lklim degi~ikligi ikhm modeli projeleri kuzey enlem

lerinde daha c;ok olmak ilzere gene! bir S1cakhk arl1~1 

ongormektedir. Yagt~lardaki degi~iklikler c;:ok daha 

belirsiz olmakla birlikte genellikle kuzeyde daha nemli 

(yag1~h) guneyde daha kuru ve batldan doguya dogru 

hava kurulu!)un artt191 hava durumlan beklenebilir. 

K1~tn. bugi.in gorulenden daha fazla yag1~ olacag1 bek

lenirken yaztn gozlenen yag1~tn azalacag1 belirtilmek

tedir. lklim degi~iklikleri c;:erc;:evesinde ani sJcak11k yi.ik

selmeleri. yag1~ gibi durumlarla da kar~lla~llabilir. 
Duyarh BOigeler 
Avrupa'da birc;:ok c;:evresel ve ekonomik sistemin 

temel bilti.inleyici faktorlerinden biri su iken. bugilnler

de su kapsamlanna gore hassas olan bOigeler; Akdeniz 

Bolgesi, Alpler, Kuzey lskandinavya. baz1 sahil kesim

leri ile Orta ve Dogu Avrupa 'd1r. lklimlerdeki degi~iklik 
zaten hassas olan bu bolgelerde su ile ilgili Slktntllan 

arliracak gibi gori.inmektedir. 

Potansiyel Etkiler 
Hidroloji . kar ve buz. su kaynaklan ve ihtiyac;:lar, 
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Taklitler 
~ ,- • Dogal degi, imler 

<=:..~ • Zorlay1c1 faktorler 
' ' ', ,' ,' ,' • Kuresel iklim 
• , / ' ,' • • Bolgesel iklim 

• Yuksek etkili olaylar 
• Stabilizasyon 

J 
buharla~mantn ortaya <;:1kmas1. su kaynaklanna ulasa

bilmenin gilc;:le~mes1 s1cak iklimlerde yi.ikselir. Fakat 

hidrolojik sistemlerin sorumlulugu yap1~ dagdlm1na ve 

depo kapasilesine baghd1r. 

Avrupa 'mn ic;: ve gliney kesimlerinde bir c;:ok oolge

de yuzde 5 ve yi.izde 12 oranlannda ak15 dcgi imi 

gozlenebilecektir. Gi.iney Avrupa'da daha fazla kurak

hk gozlenebilir ve k1~ ve buhar mevsiminde Kuzey ve 

Kuzeybatl Avrupa'da sel potansiyeli a11abilir. Fakat bu 

durum ti.im gene! irkUiasyon modelleri iCin ayn1 de

gildir. Tuzlu suyun sahil kesimlerinden ic;:eri girmes1 ve 

yag1~larda beklenen azalma baz1 bolgelerde su kay

naklannm temin edilmesi problemini yaratabilir. Kar 

ve buz zamanlama ve nehir havzalanndaki ak1 miktan 

sonucunda azalacakt1r, k1~ turizmi de bun a bagh ola

rak potansiyel kaybedecektir. Su ihliyac1 yaz aylann

da artabilir. Depolama kapasitesinm onemli rol oy

namastna bagh olarak meydana gelen bolgesel 

farkhhklara gore su kaynaklan azalabilir. Kirlilik Av

rupa'daki pek c;:ok nehir ic;:in temel stres faktorUdUr ve 

kirlilige neden olan maddelerin deri~iminin artmas1 su 

kalitesini dil~ilrmektedir. GUnUmuz ulusal ve ulusla

rarasl su politikalan ve uygulamalan iklim degi iklik

leri nedeni ile bask1 altmda kalacakhr. 

lskandinavya ve Rusya Federasyonu hanc;:. Avrupa 

c;:ok az dogal ekos1steme sahiptir. Dogal ekosistemler. 

genellikle fakir topraklardan olu ur ve erozyon etkl

siyle suya kan~1r. Buna bagh olarak. verimli toprak

lardan olu~n tanm alan ian iklim degi ikliklerine kar~1 

daha duyarhd1r. 

Kaynaklar: www.climatechange.gc.ca 

www.grida.no 

www.ipcc.ch • 
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