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?Çevre ve Orman Bakanlýðý, iklim deðiþikliði Ulusal Odak 
Noktasýdýr ve Türkiye'deki iklim deðiþikliði ile ilgili tüm 
konular için koordinasyon görevini yürüten kamu 
kurumudur.

?2001 yýlýnda Marakeþ'de gerçekleþtirilen Birleþmiþ 
Milletler Ýklim Deðiþikliði Çerçeve Sözleþmesi 7. Taraflar 
Konferansý'nda (COP 7)  “Sözleþmenin Ek-I listesinde 
yer alan diðer ülkelerden farklý bir konumda olan 
Türkiye'nin özel þartlarý tanýnarak, isminin EK-1'de 
kalarak EK-2'den silinmesi” yönünde alýnan karardan 
sonra, ülkemiz 24 Mayýs 2004 tarihinde Sözleþme'ye 
taraf olmuþtur.

?26 Aðustos 2009 tarihi itibari ile Türkiye Kyoto 
Protokolüne taraf olmuþtur.

ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝ VE TÜRKÝYE

Ýklim deðiþikliði günümüzde insanlýðýn karþýlaþtýðý en 

acil ve karmaþýk sorundur. Ýklim deðiþikliði ile 

mücadele uluslararasý güçlü bir dayanýþma 

gerektirmektedir. Ýklim deðiþikliði, çevresel bir sorun 

olmasýnýn yanýnda, ayný zamanda bir sürdürülebilir 

kalkýnma mevzusudur. Ýklim deðiþikliðine sebep olan 

sera gazý salýmlarýný bugün durdursak bile iklim 

deðiþikliði önümüzdeki 20-30 yýl boyunca devam 

edecektir. Bu gerçek, iklim deðiþikliðine uyum 

çalýþmalarýný en az azaltým çalýþmalarý kadar önemli 

kýlmaktadýr.

Günümüzde iklim deðiþikliði; fiziksel ve doðal çevre, 

tarým, gýda güvenliði, temiz su ve saðlýktan ekonomi, 

teknoloji ve hatta insan haklarýna kadar birçok yolla 

günlük hayatýmýzý etkilemektedir. Bu tarz tehditler, karar 

vericilerin çözüm bulma yönünde çabalarýný 

arttýrmalarýný gerektirmektedir.

Hükümetlerarasý Ýklim Deðiþikliði Paneli, yayýmladýðý 4 

adet Deðerlendirme Raporu'nda bilimsel olarak iklim 

deðiþikliðinin nedenlerini ve sonuçlarýný sunmuþtur. 

4.Deðerlendirme Raporu'nda belirtildiði üzere, 

Türkiye, iklim deðiþikliðinden en çok etkilenecek 

alanlardan olan Akdeniz Havzasýnda yer almaktadýr. 

Fas'ýn Marakeþ kentinde gerçekleþtirilen Birleþmiþ 

Milletler Ýklim Deðiþikliði Çerçeve Sözleþmesi 

(BMÝDÇS) 7. Taraflar Toplantýsýnda Türkiye'nin ismi 

Sözleþmenin Ek – 2 listesinden çýkartýlarak özel þartlarý 

tanýnmýþtýr. Türkiye BMÝDÇS'ne 24 Mayýs 2004 

tarihinde taraf olmuþtur. 26 Aðustos 2009 tarihi itibari 

ile Türkiye Kyoto Protokolüne taraftýr.

Ýklim deðiþikliði ve bu soruna yol açan sera gazlarý, 

iklim deðiþikliði ile mücadele yollarýnýn aranmasýnda 

kapsamlý bir yaklaþým gerektirmektedir. Ülkeler, 

teknoloji altyapýsý, insan kaynaklarý ve kýsa-orta vadeli 

kalkýnma öncelikleri gibi kendilerine has þartlarý da göz 

önünde bulundurmaktadýrlar. Bu konuda, Türkiye'nin 

baþlýca politika ve önlemleri, enerji, ulaþým, atýk, arazi 

kullanýmý deðiþikliði 

v e  o r m a n c ý l ý ð a  

odaklanmýþtýr. 

Ýklim deðiþikliðine, 

erozyon kontrolüne 

ve su kaynaklarýnýn 

korunmasýna iliþkin 

küresel çabalara 

katk ý  saðlamak, 

gündemimizdek i  

baþlýklarýn üst sýralarýnda yer almaktadýr. Türkiye Kyoto 

Protokolü'nün Birinci Yükümlülük Döneminde (2008 – 

2012) herhangi bir sera gazý salým azaltým taahhüdü 

olmamasýna raðmen; politika, mevzuat, kurumsal 

yapýlanma ve tedbirler çerçevesinde önemli hamleler 

gerçekleþtirmiþtir.  

Türkiye, kendi özel þartlarýnýn el verdiði ölçüde, bir 

yandan kalkýnmasýný sürdürürken, bir yandan da iklim 

deðiþikliðinin olumsuz etkileri ile mücadeleye yönelik 

olarak yürütülen küresel faaliyetlere katkýda 

bulunmaya devam edecektir.

Bu kapsamda,  Türkiye salým artýþýný sýnýrlamak ve 

ancak teknoloji transferi ve çok taraflý mali destek ile 

mümkün olacak düþük karbon ekonomisine geçiþ için 

ulusal programlara uygun azaltým faaliyetleri ve 

kayýpsýz hedefleri uygulamayý planlamaktadýr. 

ÖNSÖZ

Prof Dr. Veysel EROÐLU

Bakan

Çevre ve Orman Bakaný 

Ýklim deðiþikliði ile mücadeleye büyük önem veren Türkiye; 2009 
yýlý içersinde birçok önemli konferansa ev sahipliði yapmýþtýr.

16-22 Mart 2009 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da gerçekleþtirilen 
5.Dünya Su Forumu, 33,058 katýlýmcý ile küresel anlamda su 
konusuyla ilgili en geniþ katýlýmlý etkinlik olmuþtur. Katýlýmcýlarýn 
çokluðunun ötesinde, hazýrlýk aþamasýnda ve oturumlar 
sonucunda üretilen öneriler, teklifler, taahhütler ve giriþimlerin 
sayýsý, bu Forum'u uluslararasý 
kalkýnma sürecinde uzun soluklu bir 
zirve haline getirmiþtir.

Elde edilen diðer bir önemli çýktý, 
“Ýstanbul Su Mutabakatý” olmuþtur. 
Söz konusu Mutabakat, belediye 
baþkanlarý ile yerel yöneticileri, 
deðiþen dünyamýzda yerel su 
kaynaklarýnýn yönetimi için ortak 
taahhüt almaya davet etmektedir. Mutabakat'ýn ilk kýsmý bir 
beyanname olup, ikinci kýsmý her bir þehrin veya yerel yönetimin 
þartlarýna göre tasarlanabilecek belli taahhütleri içermektedir.

5. Dünya Su Forumu

ULUSLARARASI ETKÝNLÝKLER

BM Çölleþme Ýle Mücadele Sözleþmesi'nin 

(BMÇMS) Uygulanmasýna Yönelik Gözden 

Geçirme Komitesi Toplantýsý

BMÇMS'nin Uygulanmasýna 

Yönelik Gözden Geçirme 

Komitesinin 7.Oturumu (CRIC 

7) ile birlikte Bilim ve Teknoloji 

Komitesi 1.Özel Oturumu 

(CST-S1) 3–14 Kasým 2008 

tarihleri arasýnda Ýstanbul'da 

gerçekleþtirilmiþtir. 

Söz konusu iki oturum ile, Eylül 2007 tarihinde Madrid'deki 

8.Taraflar Konferansý'nda taraflarca kabul edilen BMÇMS 10 

yýllýk stratejisinin uygulanmasý baðlamýnda esaslar 

belirlenmiþtir. Bu strateji ile BMÇMS'nin, toprak ve 

ekosistemleri etkileyen küresel çevre konularýna yönelik 

sistematik ve küresel bir karþýlýk haline getirilmesi 

hedeflenmektedir.

Hükümetlerarasý Ýklim Deðiþikliði Paneli
(IPCC) 30. Oturumu 

IPCC 30.Oturumu 21–23 Nisan 2009 tarihleri 
arasýnda Antalya'da gerçekleþtirilmiþtir. Bu oturum; 
2012 sonrasý iklim deðiþikliði rejimini tesis etmeyi 
hedefleyen Kopenhag 15. Taraflar Konferansı 
öncesi önemli bir toplantı olmuştur.
 
Ýklim deðiþikliði þüphe götürmeyen bilimsel bir gerçek olup bu 
sorunun çözümü için bilimsel çözümler, güçlü ve etkili bir politik 
istek gerekmektedir. IPCC;  iklim deðiþikliði ve bu tehdidi önleme 
konusunda, þu anki mevcut bilimsel çalýþmalarý yayýmlamak ve 
geliþtirmek için önemli çalýþmalar yapmaktadýr.

Türkiye IPCC tarafýndan yayýmlanan çýktýlarý takip etmektedir. 
Ýklim deðiþikliði çalýþmalarýmýzda, bize rehber olan bu çýktýlarý 
iklim deðiþikliði politikalarýmýza entegre etmeyi hedeflemekteyiz.

Ýki kýtanýn ve pek çok medeniyetin kesiþtiði 
Ýstanbul þehrinde kurulmuþ olan Uluslararasý 
Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi 
(UNIDO-ICHET) bir Birleþmiþ Milletler Sinai 
Kalkýnma Örgütü  (UNIDO) projesidir. 
Projenin amacý, hidrojen ekonomisinin 
uygulanmasýna yönelik olasý teknolojileri 
tanýtmak ve özellikle geliþmekte olan 
ülkelerde bu teknolojiler için geniþ kullaným 
alanlarý yaratmaktýr. Merkez, UNIDO'nun 
yetkisi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý'nýn himayesinde 
2003 yýlýnda kurulmuþtur. UNIDO-ICHET, hali hazýrda 
bilimsel, idari ve teknik personel olmak üzere, kendi 
alanlarýnda uzmanlýk çalýþmalarý ile Merkezin amacýný daha 
da ileriye götürmeye yardým edecek, yüksek vasýflara sahip 
toplam 20 kiþilik bir ekipten oluþmaktadýr.

Uluslararasý Hidrojen Enerjisi 
Teknolojileri Merkezi

?Türkiye iklim deðiþikliðine karþý yapýlan küresel 
mücadeleye Kyoto Protokolü'ne taraf bir ülke olarak 
katkýda bulunmaya devam edecektir. 

Türkiye,  iklim deðiþikliði politikalarýna iliþkin Sözleþmenin 
temel ilkeleri olan; “iklim sisteminin eþitlik temelinde, ortak 
fakat farklý sorumluluk alanýna uygun olarak korunmasý, iklim 
deðiþikliðinden etkilenecek olan geliþme yolundaki ülkelerin 
ihtiyaç ve özel koþullarýnýn dikkate alýnmasý, iklim 
deðiþikliðinin önlenmesi için alýnacak tedbirlerin etkin ve en 
az maliyetle yapýlmasý, sürdürülebilir kalkýnmanýn 
desteklenmesi ve alýnacak politika ve önlemlerin ulusal 
kalkýnma programlarýna bütünleþtirilmesi” hususlarýna 
büyük önem vermektedir.



2012 SONRASI ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝ REJÝMÝ VE TÜRKÝYE
Türkiye'nin, sosyo-ekonomik göstergeleri, sera gazý emisyon 
envanteri profili, tarihsel sorumluluðu, kiþi baþý emisyon miktarý, 
kiþi baþý gelir ve kiþi baþý enerji tüketim göstergeleri, Ýnsani 
Kalkýnma Endeksi'ndeki yeri dikkate alýndýðýnda, Türkiye'nin “orta 
gelirli geliþmekte olan ülkeler” kategorisindedir. Bu husus 
ülkemizin 1. Ulusal Bildiriminin deðerlendirmesi için BMÝDÇS 
Sekretarya'sýnca görevlendirilen baðýmsýz uzmanlarýn raporunda 
da belirtilmektedir. Bu durum ayný zamanda Türkiye'nin diðer Ek–1 
ülkelerinden farklý bir konumda olduðunun da göstergesidir. 2001 
yýlýnda 7.Taraflar Konferansýnda alýnan 26/CP.7 sayýlý karar da 
zaten bu gerçeðin bir ifadesidir. 

Türkiye, söz konusu 26/CP.7 sayýlý Karar'ýn bir yansýmasý olarak, 
küresel iklim deðiþikliði ile mücadelede, Sözleþmenin temel ilkesi 
olan ortak fakat farklýlaþtýrýlmýþ sorumluluk paylaþýmý ilkesi ve 

kabiliyetlerimiz ölçüsünde, aþaðýda 
i f a d e  e d i l e n  h u s u s l a r d a  
sorumluluklarýný yerine getirecektir;

Türkiye'nin ekonomik ve demografik 
geliþimi göz önünde alýndýðýnda, 
herhangi bir referans yýla göre sera 
gazý emisyonu azaltma imkâný 
bulunmamaktadýr. Ancak, Türkiye'nin 
emisyonlarýný kontrol altýna almasý, 
sürdürülebilir kalkýnmayý olumsuz 
yönde etkilemeyecek þekilde referans 
senaryodan bir azaltma ile mümkün 
olabilecektir. Bu çerçevede Türkiye, 
ulusal programlarýna ve stratejilerine 
uygun azatlým faaliyetlerini ölçülebilir, 
raporlanabilir ve doðrulanabilir þekilde 
yapacaðýný beyan etmektedir.

Türkiye, baþta kalkýnma planlarý olmak üzere pek çok ulusal 
plan, program ve strateji belgesi yoluyla iklim deðiþikliði ile 
mücadele doðrultusunda özellikle enerji, tarým ve ormancýlýk, 
ulaþtýrma, sanayi ve katý atýk sektörlerinde birçok doðrudan ve 
dolaylý politika ve önlemi uygulamaya koymuþtur. Bu konudaki 
uluslararasý çabalara kabiliyeti ve potansiyeli çerçevesinde 
daha fazla katkýda bulunmayý da arzu etmektedir.

Hali hazýrda ülkemizde gerekli teknik ve idari altyapý mevcut 
olup, kayda deðer miktardaki emisyon azaltým potansiyelinin 
harekete geçirilmesi, “geliþmekte olan” ülkelere saðlanan; 
azaltým, kapasite geliþtirme, adaptasyon, teknoloji transferi, 
ormansýzlaþma ve orman alanlarýnýn bozulmasý neticesinde 
artan emisyonlarýn azaltýlmasý ve orman alanlarýnýn artýrýlmasý 
(REDD+) alanlarýndaki; yeterli, öngörülebilir ve sürdürülebilir 
finansman imkan ve mekanizmalarýndan faydalanýlmasý ile hýz 
kazanacaktýr. 

Ülkemizin bu yaklaþýmýnýn kabulü, küresel iklim deðiþikliði ile 
mücadelede daha etkin katký vermesi fýrsatýný saðlayacaktýr. Bu 
yaklaþým, Sözleþmenin temel ilkesi olan ortak fakat 
farklýlaþtýrýlmýþ sorumluluk paylaþýmý ilkesi ile de örtüþmektedir. 

Ülkemiz, yukarýda ifade edilen hususlar çerçevesinde, 15. 
Taraflar Konferansý'nda BMÝDÇS Sekretaryasý tarafýndan 
yayýmlanan yasal olarak baðlayýcýlýðý bulunmayan daha ziyade 
ülkelerin pol i t ik duruþunu ifade eden “ Kopenhag 
Mutabakatý”'na göre, 26/CP.7 kararýný referans vererek Ulusal 
Programlarýna Uygun Azatlým Faaliyetleri (NAMAs) ile 
emisyonlarýný kontrol etmeyi, Mutabakatýn Ek-II listesinde yer 
almayý ve ülkemiz ile benzer sosyal, ekonomik göstergelere 
sahip ülkelere saðlanan mali yardýmlardan ve teknoloji 
transferi kolaylýklarýndan faydalanmayý hedeflenmektedir.

TÜRKÝYE'NÝN ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNDEN ETKÝLENEBÝLÝRLÝÐÝ

Türkiye'nin iklim deðiþikliðinin olumsuz etkilerine maruz kalma potansiyelinin yüksek olmasý; iklim deðiþikliðine uyum 
saðlamasýnýn ve bununla mücadele etmesinin ne kadar önemli olduðunu göstermektedir. Türkiye'de, doðrudan iklim 
deðiþikliðinin etkilerini önleme ve bunlarla mücadele kapsamýnda ,  politika oluþturma, yasal düzenlemeler ve kurumsal 
yapýlanma konularýnda önemli tedbirler alýnmýþtýr.

Sýcaklýk
Türkiye için 
Ýklim 
Deðiþikliði 
tahminleri: 
Tüm 
mevsimler için 
sýcaklýklardaki 
deðiþiklikler

Yaðýþ
Türkiye için 
Ýklim 
Deðiþikliði 
tahminleri: 
Tüm 
mevsimler için 
yaðýþtaki 
deðiþiklikler

SICAKLIK VE YAÐIÞ EÐÝLÝMLERÝ

?Afrika, Avrupa ve Asya arasýnda kültürel bir köprü olarak 
Türkiye, tarih boyunca birçok uygarlýða ev sahipliði 
yapmýþtýr.

?Türkiye'de önemli bir ekonomik ve sosyal sektör olan 
tarým, yapýlan çalýþmalara göre iklim deðiþikliðine en 
hassas sektör olduðu için özel önem gerektirmektedir.

?IPCC raporu net olarak göstermektedir ki gelecekteki 
iklim deðiþikliði, dünya çapýnda ve özellikle Akdeniz 
havzasýnda, sürdürülebilir kalkýnma çabalarýna ciddi 
þekilde zarar verebilir.

?Türkiye, Ýklim Deðiþiklinin olumsuz etkilerinden en çok 
etkilenecek bölgeler arasýnda yer alan Akdeniz Havzasýnda 
yer almaktadýr.

?Ýklim deðiþikliði mevcut çölleþme ve kuraklýk sorunlarýmýza 
ilave etki yaratmýþtýr.

?Türkiye, çok zengin sulak alan ve biyolojik çeþitliliðe 
sahiptir.

PROJELER Geliþtirilmesi Projesi”- Bakanlýðýmýz, DPT, UNDP ortaklýðýnda 
baþlatýlmýþtýr. ( Ocak 2009 )

?Rio Sözleþmeleri (Ýklim Deðiþikliði, Çölleþme, Biyo-çeþitlilik) 
Arasýnda Sinerjinin Geliþtirilmesi” projesi Bakanlýðýmýzca 
baþlatýlmýþtýr (Ocak 2009).

?“Ýklim Deðiþikliði Eylem Planý Projesi” – Bakanlýðýmýz ve 
UNDP tarafýndan baþlatýlmýþtýr. (2009)

?“Binalarda enerji verimliliðinin geliþtirilmesi”, “Sanayide 
enerji verimliliðinin geliþtirilmesi” ve “Türkiye'de enerji etkin 
cihazlarýn piyasa dönüþümü” projeleri Küresel Çevre Fonu 
(GEF) tarafýndan kavramsal olarak kabul edilmiþtir.

Son yýllarda, Türkiye'deki istatistiksel kayýtlar 
göstermektedir ki ülke çapýnda iklim net olarak 
d e ð i þ m e k t e d i r.  G ö z l e n e n  d e ð i þ i k l i k l e r i n  
sentezlenmesiyle Türkiye'nin mevcut iklimine iliþkin 
aþaðýdaki sonuçlar elde edilmiþtir:

?Özellikle güney bölgelerde ortalama hava 
sýcaklýðýnda genel bir yükselme (artýþ) eðilimi

?Yaz ve bahar dönemlerinde en düþük hava 
sýcaklýklarýnda belirgin ve yaygýn bir þekilde 
daðýtýlmýþ ýsýnma eðilimleri

?En düþük sýcaklýklardaki bu ýsýnma etkileri üzerinde 
Türkiye'deki hýzlý þehirleþmenin büyük etkisi

?Yaz dönemlerinde en yüksek sýcaklýklarýn genel 
eðiliminde yükselme eðilimi

?Kýþ dönemlerinde kayda deðer ölçüde yaðýþ 
miktarlarýnda düþüþ eðilimi

Türkiye çevresel kirlenmenin birçok çeþidi ile karþý 
karþýya kalmakla birlikte; bunlar arasýnda en önemlileri 
kuraklýk, taþkýnlar  ve  orman  yangýnlarýdýr.

?Bakanlýðýmýz, ilgili kurumlarla iþbirliði içerisinde iklim 
deðiþikliði konusunda pek çok önemli proje baþlatmýþtýr.

?“Türkiye'nin Ýklim Deðiþikliðine Uyum Kapasitesinin Artýrýlmasý 
Projesi” Bakanlýðýmýz ve Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý 
(UNDP) arasýnda baþlatýlmýþtýr.              ( Aðustos 2008 ) 

?Sektörel Sera Gazý Azaltým Potansiyelleri ve Maliyetleri Projesi”  
Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý tarafýndan baþlatýlmýþtýr. 
(Ocak 2009)

?“Türkiye'nin Uluslararasý Ýklim Deðiþikliði Müzakerelerine Etkin 
Katýlýmý ve Gönüllü Karbon Piyasalarýna Yönelik Kapasitesinin 



Enerji

Sanayi

Türkiye, sera gazý emisyonlarýnýn önemli bir 
kýsmýný teþkil eden enerji sektöründe sera 
gazý emisyonlarýnýn azaltýmý ve iklim 
deðiþikliðine uyum konularýna önem 
vermektedir. 

Türkiye enerji yoðunluðunun düþürülmesine 
yönelik hedefler belirlemiþtir. Yenilenebilir 
Enerji Kanunu 2005 yýlýnda yürürlüðe 
girmiþtir. Hidroelektrik, rüzgar ve diðer 
yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn payý 
giderek yükselmektedir. Enerji Verimliliði 
Kanunu yürürlüðe girmiþ ve enerji verimliliði 
üzerine aðýrlýk verilmektedir. Enerji Verimliliði 
Kanununun uygulanmasý ile 2020 yýlýna 
kadar 75 milyon CO2-eþ ton sera gazý 

salýmý engellenmiþ olacaktýr. 

Türkiye ayrýca termik santrallerini de rehabilite etmekte ve düþük 
karbonlu yakýtlarýn kullanýlmasýný teþvik etmektedir. 2006 yýlýnda 
yayýmlanan “Binalarda Enerji Performansý Yönetmeliði” uyarýnca 
binalara ýsýtma ve soðutma ihtiyaçlarýnýn azaltýlmasý için yalýtým 
uygulanmaktadýr. Ayrýca, enerji verimliliði üzerine bir kampanya 
yapýlmakta ve bu konudaki bilinç arttýrýlmaktadýr.

En iyi teknoloji ve tekniklerin kullanýlmasý ile 
çimento ve demir-çelik tesislerinde enerji 
verimliliðinin arttýrýlmasý, doðal kaynaklarýn 
azami verimle kullanýmý için sanayide temiz 
üretime geçiþin  geliþtirilmesi  ve 
desteklenmesi Türkiye'de uygulanan önemli 
politikalardýr. 

Buna ek olarak, enerji kullanan ürünlerde eko-tasarým gerekliliklerini 
belirlemek için bazý çalýþmalar baþlatýlmýþtýr ve Ar-Ge çalýþmalarý 
sürmektedir.

Motorlu taþýtlardan kaynaklý emisyonlar ile ilgili mevzuat ve tüketicilerin  
yeni araçlarýn CO2 emisyonlarý ve yakýt ekonomisi konularýnda 
bilinçlendirilmesine büyük önem verilmektedir.

?Türkiye'nin iklimindeki deðiþikliklere baðlý olarak doðal 

afetler ve iklime baðlý taþkýn, sel ve toprak kaymalarýnýn 

sýklýðý ve þiddetinde artýþ gözleneceði tahmin 

edilmektedir. Su kaynaklarýnýn yönetimi iklim deðiþikliði 

ve çevreye olumsuz etkiler de dikkate alýnarak entegre 

þekilde yapýlmaktadýr. Amacýmýz iyi su yönetimi ile etkin 

su tasarrufu saðlanmasýdýr. 

?
Sýnýrlý su kaynaklarýnýn daha iyi kullanýmýný saðlamak için 

Türkiye, sulama uygulamalarýný geleneksel salma 

sulamadan yaðmur sulama ve damla sulamaya 

geçirmiþtir. Taþkýn erken uyarý sistemleri yerel yetkililere 

erken uyarý saðlamak için kurulmuþtur.

?
Türkiye, mevcut su potansiyelinin sadece üçte birini 

kullanmaktadýr. Özel sektörün katýlýmý yolu ile 1500'den 

fazla yeni hidroelektrik santrali projesi baþlatýlmýþtýr. Bu 

tesislerin tamamlanmasýndan sonra  hidroelektrik 

kapasitesi 40.000 MW'a ulaþacaktýr.

?Ýklim deðiþikliðine uyum faaliyetleri, kuraklýk yönetimi, 

erozyonun azaltýlmasý, su kaynaklarýnýn sürdürülebilir 

kullanýmý, biyoçeþitliliðin korunmasý ve gýda güvenliðinin 

arttýrýlmasý gibi kýrsal kalkýnma planlarýnýn hedeflerinin 

birçoðu ile örtüþmektedir.

SU

Ulaþtýrma

Tarým 

Ulaþým sektöründe araçlarda kullanýlan 

yak ý t  ka l i tes in in  i y i l eþ t i r i lmes i ,  

biyoyakýtlarýn kullanýlmasý, yeni motor 

t ekno lo j i l e r i ne  sah ip  a raç la r ý n  

yaygýnlaþtýrýlmasý, eski araçlarýn trafikten 

çekilmesi, toplu taþýmanýn teþvik 

edilmesi ve metro/hafif raylý sistemlerin 

büyükþehirlerde yaygýn olarak kullanýmýna baþlanmasý, hýzlý tren 

hatlarý da dahil olmak üzere demiryolu aðýnýn geniþletilmesi ve 

iyileþtirilmesi konularýnda önemli çalýþmalar  yapýlmaktadýr. 

Ýstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarýný birbirine baðlayacak olan 

Marmaray projesi ile yýlda 130.335 ton sera gazý azaltýmý 

saðlanacaktýr.

Kýrsal alanlarda tarým 

ekonomik olarak önemli bir yere sahiptir 

ve iklim deðiþikliðinin olumsuz etkileri su 

kýtlýðýna yol açmakta ve bu yüzden 

sulama ihtiyacý artmaktadýr. Ýklim 

deðiþikliðine uyum kapsamýnda su 

kaynaklarýnýn korunmasý, su tasarrufu 

saðlayan modern sulama tekniklerinin yaygýnlaþtýrýlmasý ve 

desteklenmesi, taþkýn erken uyarý sistemlerinin kurulmasý, tarým 

da dahil olmak üzere birçok sektörde yenilenebilir enerjinin 

kullanýlmasý ve kuraklýða dayanýklý türlerin geliþtirilmesi 

konularýnda çalýþmalar yapýlmaktadýr.

Türkiye, tarým sektöründen kaynaklý emisyonlarýn azaltýlmasý ve 

doðal kaynaklarýn korunmasý amacýyla fosil yakýtlarýn yerine 

biyoyakýtlarýn kullanýmýnýn desteklenmesi ve en iyi tarýmsal ve 

sulama tekniklerinin kullanýlmasý desteklemektedir. “Toprak 

Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu” ve  “Mera Kanunu” toprakta 

karbon tutulmasýna katký saðlamaktadýr. Türkiye “Çölleþme ile 

Mücadele Eylem Planý”ný yayýmlamýþ ve 2008 yýlýndan beri 

uygulamaktadýr.

Atýk

Ormancýlýk

Katý atýk yönetimi toplum saðlýðý ve 
çevre konularýnda çok önemli bir yere 
sahiptir. Türkiye'de 2009 yýlý itibarý ile 41 
adet  düzen l i  depo lama a lan ý  
bulunmaktadýr ve nüfusun yarýsýna 
hizmet etmektedir. 2008–2012 yýllarý 
için hazýrlanmýþ olan Ulusal Atýk 

Yönetimi Eylem Planýna göre, 114 düzenli depolama sahasý 
inþa edilecek olup 2012 yýlý itibarý ile nüfusun %76'sýna hizmet 
edecektir.

Katý atýk depolama sahalarýndan kaynaklý metan 
emisyonlarýnýn tespiti ve geri kazanýmý ile ilgili çalýþmalar 
sürmektedir. Amacýmýz buradan geri kazanýlacak metan ile 
enerji üretilmesi ve CO2 emisyonlarýnýn azaltýlmasýdýr. 
Türkiye'de Ankara, Ýstanbul, Bursa ve Gaziantep'te bu sistem 
mevcuttur. Toplam 51,73 MW elektrik enerjisi katý atýk 
depolama tesislerinden elde edilmektedir. Yaklaþýk olarak 2 
milyon ton CO2 emisyonu bu þekilde engellenmiþtir. 

T ü r k i y e  o r m a n l a þ t ý r m a  v e  
ormansýzlaþmanýn kontrolü ile yutak 
alanlarýn arttýrý lmasý konusunda 
kararlýdýr. Orman köylülerinin ekonomik 
koþu l l a r ý n ý n  i y i l e þ t i r i lmes i  ve  
ormansýzlaþmanýn önlenmesi için 
yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn 

ku l lan ý lmas ý  yo lunda ça l ý þma la r  
yapýlmaktadýr. Türkiye 5 yýllýk süre içinde 2.3 milyon hektarlýk 
alaný ormanlaþtýrmayý hedef alan iddialý bir kampanya 
baþlatmýþtýr. Bu kampanyanýn sonucunda 20 yýlda  181.4 
milyon ton karbon dioksit tutulmasý saðlanacaktýr.

SEKTÖREL POLÝTÝKA VE UYGULAMALAR
Türkiye, küresel sorunlara küresel çözümler üretilmesi ve iþbirliði içerisinde etkin adýmlar atýlmasý gerektiðine inanmaktadýr. 
Türkiye'nin, iklim deðiþikliðiyle mücadele kapsamýnda temel amacý,  tarafsýz ve bilimsel bulgular ýþýðýnda ortak akýlla belirlenmiþ 
küresel çabalara, sürdürülebilir kalkýnma politikalarýna uygun olarak, ortak fakat farklýlaþtýrýlmýþ sorumluluklar prensibi ve ülkemizin 
özel þartlarý çerçevesinde katýlmaktýr. Türkiye herhangi bir sayýsallaþtýrýlmýþ sera gazý azaltým yükümlülüðü bulunmamasýna 
raðmen, her sektörde kayda deðer çalýþmalar yapmaktadýr.

Bazý uygulamalarýmýz arasýnda;

?Damlama ve basýnçlý sulama sistemleri

?Kuraklýða dayanýklý türlerinin tanýtýlmasý

?Su daðýtýmýnýn geliþtirilmesi

?Ek su tutma kapasitesinin inþasý

?Tarým sigorta politikalarýnýn uygulanmasý

?Ýklim deðiþikliði ve su tasarrufu konularýnda halkýn 
bilinçlendirilmesi için programlarýn uygulanmasý 
bulunmaktadýr.
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