
‹klim De¤ikli¤i Nedir?
Hükümetleraras› ‹klim De¤iflikli¤i Paneli (IPCC, 2001) 1. Çal›flma Grubu’nun tan›m›na göre; iklim de¤iflikli¤i,
karfl›laflt›r›labilir zaman dilimlerinde gözlenen do¤al iklim de¤iflikli¤ine ek olarak, do¤rudan veya dolayl›
olarak küresel atmosferin bileflimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluflan de¤iflikliklerdir.

‹klim De¤iflikli¤i ve Türkiye
Akdeniz Havzas›’nda yer alan Türkiye, Birleflmifl Milletler ‹klim De¤iflikli¤i Çerçeve Sözleflmesi (UNFCCC)
kapsam›nda yap›lan öngörülere göre, iklim de¤iflikli¤ine karfl› yüksek derecede hassas bölgeler içinde
yer al›yor. Türkiye’nin 2007 y›l›nda Birleflmifl Milletler ‹klim De¤iflikli¤i Çerçeve Sözleflmesi’ne (UNFCCC)
sundu¤u Birinci Ulusal Bildirim, iklim de¤iflikli¤inin Türkiye’deki etkilerinin artan yaz s›cakl›klar›, bat›
illerinde azalan k›fl ya¤›fllar›, yüzey sular›n›n kayb›, artan s›kl›kta kurakl›k, toprak bozulmas›, k›y› erozyonu
ve sel fleklinde olaca¤›n› belirtiyor. Bu durum, g›da üretimi için gereken su kaynaklar› ve k›rsal kalk›nma
üzerinde olumsuz etkiler yarat›yor ve bu etkilerin fliddetinin giderek artmas› bekleniyor. Örne¤in,
Türkiye’nin Ege k›y›lar›nda yer alan Gediz ve Büyük Menderes Havzalar›’nda bu yüzy›l›n sonunda yüzey
sular›n›n %50’sinin kaybolaca¤›,  tar›msal, evsel ve sanayide su kullan›m›nda afl›r› su s›k›nt›s› yaflanaca¤›
tahmin ediliyor.

Bu yüzy›l›n en büyük tehdidi olarak nitelendirilen iklim de¤iflikli¤i, Türkiye’de Biny›l Kalk›nma Hedeflerine;
özellikle afl›r› yoksulluk ve açl›¤›n ortadan kald›r›lmas›, cinsiyet eflitli¤inin teflvik edilmesi ve kad›nlar›n
güçlendirilmesi, çevresel sürdürülebilirli¤in sa¤lanmas› hedeflerine ulafl›lmas›n›n önünde önemli bir tehdit
oluflturuyor. Azalan su miktar› (toprakta, nehirlerde, barajlarda, göllerde ve yeralt› suyu rezervlerinde)
tar›msal üretimin düflmesi, k›rsal bölgelerde baflta kad›nlar olmak üzere yoksul gruplar›n güçsüzleflmesi
ve k›rsal çevrenin h›zla bozulmas› gibi y›k›c› etkiler b›rakabiliyor.

‹klim de¤iflikli¤inin ve gelecekte iklimsel flartlar›n ne olaca¤›na dair belirsizliklerin olas› y›k›c› etkilerinin
azalt›lmas›, ayn› zamanda da baz› bölgelerde yarataca¤› f›rsatlar›n de¤erlendirilebilmesi için iklim
de¤iflikli¤ine uyum bir zorunluluk olarak karfl›m›za ç›k›yor.

‹klim de¤iflikli¤ine uyum kavram›; en genel haliyle, iklime dair belirsizliklerin ve bu belirsizliklerden oluflacak
risklerin öngörülmesine dair becerilerin gelifltirilmesi; olumlu veya olumsuz bir flekilde etkilenecek
toplumsal gruplar›n ve kurumlar›n bu risklerle mücadele edecek ve hatta bunlar› bertaraf edecek bak›fl
aç›lar›n›, uygulamalar›, kurumsal yap›lar›n›, planlar›n› ve stratejilerini yeni flartlara uyacak flekilde

gelifltirmeleri olarak tan›mlan›yor.

B‹RLEfiM‹fi M‹LLETLER ORTAK PROGRAMI

TÜRK‹YE’N‹N
‹KL‹M DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹NE
UYUM KAPAS‹TES‹N‹N
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

Biny›l Kalk›nma Hedefleri
Eylül 2000’de düzenlenen Biny›l Zirvesi’nde 191 ülke, yoksullu¤u yar› yar›ya azaltmay›
da içeren Biny›l Kalk›nma Hedefleri’ne 2015 y›l›na kadar ulaflma karar› ald›. Bu hedefler:

(Kaynak: http://www.un.org/millenniumgoals)
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Birleflmifl Milletler Ortak Program›’n›n Amac›
ve Kapsam›
Türkiye’nin iklim de¤iflikli¤inin etkileriyle mücadele edebilmesi
ve yönetebilmesi için gerekli stratejilerin oluflturulmas›, kurumsal
kapasitenin güçlendirilmesi amac›yla “Türkiye’nin ‹klim
De¤iflikli¤ine Uyum Kapasitesinin Gelifltirilmesi” bafll›kl› bir
Birleflmifl Milletler (BM) Ortak Program› bafllat›ld›. Projeyle;
Türkiye’nin k›rsal ve k›y› alanlar› geliflimini tehdit edebilecek
iklim de¤iflikli¤i risklerini yönetmek için kapasite gelifltirilmesi
hedefleniyor. Bu hedefe flu flekilde ulafl›lmas› planlan›yor:

• ‹klim de¤iflikli¤ine uyumun ulusal kalk›nma planlar› 
çerçevesine yerlefltirilmesi ve bir iklim de¤iflikli¤i uyum 
stratejisinin oluflturulmas›

• Ulusal ve bölgesel kurumlar›n iklim de¤iflikli¤i ve iklimsel 
flartlarda oluflacak belirsizlikten kaynaklanan risklerin tahmini
ve yönetimi için kapasitelerinin gelifltirilmesi

• Seyhan Nehri Havzas›’nda topluma dayal› uyuma yönelik 
pilot projelerin uygulanmas›

• ‹klim de¤iflikli¤ine uyum kavram›n›n Türkiye’deki tüm BM 
kurumlar›n›n çal›flmalar›na dahil edilmesi

Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Ortak Program’›n teknik unsurlar›ndan
sorumlu lider yürütücü kurum olarak yer al›yor. Ortak Program;
UNDP, Birleflmifl Milletler Çevre Program› (UNEP), Birleflmifl
Milletler G›da ve Tar›m Örgütü (FAO) ve Birleflmifl Milletler S›nai
Kalk›nma Örgütü (UNIDO) taraf›ndan yürütülüyor. UNDP, özellikle
politika entegrasyonu, e¤itim, savunuculuk kampanyalar› ve
topluma dayal› pilot projelerden edinilen derslerin paylafl›m›n›n
yan› s›ra tüm BM ülke ofislerinden uzman deste¤i sa¤layarak,
Türkiye’de ofisi bulunan kat›l›mc› BM örgütleri (UNIDO ve FAO)
ve Türkiye’de ofisi bulunmayan UNEP aras›nda program yönetimi
ve koordinasyonu deste¤i veriyor. Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤›,
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› gibi di¤er ilgili bakanl›klar, program›n
uygulamas› için teknik destek sa¤layacak. Birleflmifl Milletler
Kalk›nma Program› (UNDP), bir ortak program olarak
yap›land›r›lan projenin ana uygulay›c›s›d›r.

Türkiye’de iklim de¤iflikli¤ine uyumun ana gereksinimleri,
2007-2013 Dokuzuncu Kalk›nma Plan› (Paragraf 461) ve Do¤u
Karadeniz Bölgesel Kalk›nma Plan› (2002) gibi ulusal ve k›rsal
kalk›nma stratejilerinde belirtiliyor. Bu gereksinimler Türkiye’nin
‹klim De¤iflikli¤ine Uyum Kapasitesinin Gelifltirilmesi önceli¤i
kapsam›nda Ulusal ‹klim De¤iflikli¤i Uyum Stratejisi
gelifltirilerek ele al›nacak. Ayr›ca, iklim de¤iflikli¤i risklerinin
kalk›nma ve bölgesel planlamayla bütünlefltirilmesi için yasal
de¤ifliklikler önerilecek.

‹klim de¤iflikli¤inin neden oldu¤u felaketlerle mücadele etmek
için, ulusal ve bölgesel kurumlar›n kapasitesi
güçlendirilecek.  Bu çal›flmalar, iklim verilerinin sistematik bir
flekilde toplanmas› ve erken uyar› sistemleri arac›l›¤›yla son
kullan›c›lara iletilmesi için özellikle Çevre ve Orman Bakanl›¤›,
Devlet Planlama Teflkilat›, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›, Sanayi
ve Ticaret Bakanl›¤›, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›, Sa¤l›k
Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›, sivil toplum örgütleri ve
üniversitelerde yürütülecek.

Seyhan Nehri Havzas›’nda, yöre halk›n›n iklim de¤iflikli¤ine
dayan›kl›l›¤›n› art›rmaya yönelik mevcut giriflimler gelifltirilecek.
Bu çok yönlü bir yaklafl›m olacak ve topluma dayal› uyum
yaklafl›m›yla de¤iflen iklim koflullar›nda tar›msal üretkenli¤i,
ekosistem hizmetlerini ve do¤al kaynaklar› sürdürmeyi
amaçlayacak. Ayn› zamanda, artan s›kl›ktaki kurakl›k ve sellere
karfl› haz›rl›kl› olmaya odaklan›lacak. Bu kapsamda, kamu ve
özel sektör ile iflbirli¤i yap›lacak.

Birleflmifl Milletler Kalk›nma Yard›m› Çerçevesi (UNDAF) gözden
geçirilecek ve iklim de¤iflikli¤i uyum politikalar›n› Türkiye’deki
Biny›l Kalk›nma Hedefleri’ne dayal› BM planlamas›na dahil
etmek için kullan›lacak. ‹klim de¤iflikli¤i riskleriyle mücadele
etmek için BM kaynaklar› seferber edilecek. BM’nin avantajl›
oldu¤u alanlarda ve bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeylerde
uzun süreli ülke kapasitesinin gelifltirilebilece¤i alanlara
odaklan›lacak.

Son olarak, Ortak Program, Birleflmifl Milletler Ülke Ofisi’nin
artan iklim de¤iflikli¤i konular› üzerindeki çabalar›na destek
olacak. Böylece program, Türkiye’deki Ülke Ofisi’nin ‘Tek BM’
olarak çal›flmalar›n› sürdürmesi için benzersiz bir f›rsat sa¤lam›fl
oluyor.

‹klim De¤iflikli¤ine Uyum;
iklim olaylar›n›n etkileriyle mücadele etmek, bu de¤iflimden
fayda sa¤lamak ve yönetebilmek için stratejilerin güçlendirilmesi,
gelifltirilmesi ve uygulanmas› sürecidir.
(UNDP Adaptation Policy Framework, 2004)

‹klim De¤iflikli¤i ve Seyhan Havzas›
Do¤u Akdeniz'de Nil'den sonra ikinci büyük havza konumunda
olan Seyhan Havzas›, Türkiye ve Avrupa'n›n tar›msal aç›dan en
verimli bölgelerinden biri. Biyolojik çeflitlilik bak›m›ndan da
dünyan›n en zengin bölgelerinden biri olan havza; kuru tar›m,
sulu tar›m ve hayvanc›l›k dahil olmak üzere bölge insan›na
çeflitli tar›msal olanaklar sunuyor.

Çukurova Üniversitesi, TÜB‹TAK ve RIHN'nin (Japonya) yapt›¤›
çal›flmadaki öngörülere göre; 2070 y›l›nda Seyhan Havzas›'nda
hava s›cakl›¤› 2-3,5°C artacak, ya¤›fllar % 25-35 azalacak,
da¤lardaki karlar daha erken eriyecek, sulama suyu azalacak,
tar›msal ürün deseni de¤iflmek zorunda kalacak, kuru ve sulu
tar›m bölgeleri etkilenecek, yeralt› sular› üzerindeki kullan›m
bask›s› artacak ve kirlenme riski oluflacak, k›y› bölgelerinde 10
km içerilere kadar yeralt› sular›na tuzlu deniz suyu kar›flacak.

Seyhan Havzas›'nda ‹klim De¤iflikli¤ine
Topluma Dayal› Uyum
Türkiye'nin ‹klim De¤iflikli¤ine Uyum Kapasitesinin Gelifltirilmesi
ad› alt›nda yürütülen Ortak Program'›n en önemli bileflenlerinden
biri, Seyhan Havzas›'nda iklim de¤iflikli¤ine uyuma dair örnek
uygulamalar›n gerçeklefltirilmesi olarak belirlendi.
Hükümetleraras› ‹klim De¤iflikli¤i Paneli'nce (IPCC) yürütülen
ön çal›flmalar uyar›nca; Seyhan Havzas›'n›n da içinde yer ald›¤›
Akdeniz Bölgesi küresel ›s›nmaya karfl› en hassas ve savunmas›z
bölge olarak tespit edildi.

Tüm bu gerçekleri göz önüne alan Türkiye'nin ‹klim De¤iflikli¤ine
Uyum Kapasitesinin Gelifltirilmesi Ortak Program›; Seyhan
Havzas›'nda yöre halk›n›n ve kurumlar›n iklim de¤iflikli¤inin
etkileriyle bafla ç›kma ve yörelerine dair uyum stratejilerinin
gelifltirilmesi do¤rultusunda becerilerinin güçlendirilmesini
hedefliyor.

Bu kapsamda, Seyhan Havzas›'nda gerçeklefltirilecek örnek
uygulamalar›n, topluma dayal› uyum yaklafl›m› do¤rultusunda
olmas› öngörülüyor. Topluma dayal› uyum yaklafl›m›yla de¤iflen
iklim koflullar›nda tar›msal üretkenli¤i, ekosistem hizmetlerini
ve do¤al kaynaklar› sürdürebilmek amaçlan›yor. Baflta kad›nlar
olmak üzere yoksul gruplar›n iklim de¤iflikli¤inden
etkilenebilirliklerininin azalt›lmas› da bafll›ca amaçlardan biri.

Örnek (pilot) uygulamalar›n; tar›m, su yönetimi, g›da güvenli¤i,
iklim de¤iflikli¤inin yol açt›¤› afetlere dair risk yönetimi (kurakl›k
gibi), k›y› bölgelerinin yönetimi, do¤al kaynak ve ekosistem
hizmetlerinin yönetimi, iklim de¤iflikli¤inin etkilerine dair bilgi
ve verinin yönetimi gibi temel konulardaki hassasiyeti azaltacak
ve eksiklikleri giderecek yönde olmas› planlan›yor.

Topluma Dayal› Uyum Yaklafl›m›;
� Yöre flartlar›na uygun (co¤rafi ve do¤al kaynaklar; 

taflk›n, kurakl›k gibi riskler),
� Yerel/toplumsal ihtiyaçlar› gözeten (kalk›nma, istihdam,

f›rsat eflitli¤i)
� Yerel bilgiye önem veren
� Yerel/toplumsal iklim risklerine karfl› yöre insan›n›n

kapasitesini gelifltiren
� Yerel karar verme/planlama süreçlerini ve yat›r›mlar›

iklim de¤iflikli¤i karfl›s›nda güçlendiren bir yöntemdir.
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‹klim De¤iflikli¤ine Topluma Dayal› Uyum
Hibe Program›
Örnek uygulamalar›n, Seyhan Havzas› ölçe¤inde
gerçeklefltirilecek ve tüm paydafllara duyurulacak bir
Hibe Program› yoluyla hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Hibe program›yla, Seyhan Havzas›'nda de¤iflen iklim koflullar›n›n
olumsuz etkilerini en aza indirecek ve azami ölçüde de
faydalanmay› sa¤layacak flekilde, iklim de¤iflikli¤ine ve
belirsizli¤ine karfl› halk›n ve kurumlar›n uyum kapasitelerinin
güçlendirilmesi amaçlan›yor.

Yerel kurumlar›n yürütece¤i projeler ve verilecek e¤itimler
sayesinde, bu kurumlar›n ve projelerden fayda sa¤layacak olan
topluluklar›n iklim de¤iflikli¤iyle mücadele etme olanaklar›
desteklenecek.

Hibe verilecek projelerin konular›, fleffaf ve tüm taraflar›n
katk›lar›yla belirlenecek. Konular›n belirlenmesinde; yoksullar›n,
kad›nlar›n durumlar›n›n güçlendirilmesine ve iklim de¤iflikli¤ine
dair bilgi ve mücadele yollar›ndan yoksun k›rsal topluluklara
önem verilecek.

Örnek projelerden edinilecek derslerin de, benzer özellikler
gösteren bölgelerde yayg›nlaflt›r›lmas›, ulusal planlama ve yasal
çerçevenin gelifltirilmesi için yol gösterici olmas› planlan›yor.

Ortak Program; UNDP, Birleflmifl Milletler Çevre
Program› (UNEP), Birleflmifl Milletler G›da ve Tar›m
Örgütü (FAO) ve Birleflmifl Milletler S›nai Kalk›nma
Örgütü (UNIDO) taraf›ndan yürütülüyor. Çevre ve
Orman Bakanl›¤›, program›n teknik unsurlar›ndan
sorumlu lider yürütücü kurum olarak yer al›yor.
Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤›, Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤› gibi di¤er ilgili bakanl›klar, program›n
uygulamas› için teknik destek sa¤layacak.

Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program› (UNDP),
“Türkiye'nin ‹klim De¤iflikli¤ine
Uyum Kapasitesinin Gelifltirilmesi”
ortak program›n›n ana uygulay›c›s›d›r.


