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irleflmifl Milletler Çevre ve Kalk›nma Komisyonu
sürdürülebilir kalk›nmay›; “bugünün ihtiyaçlar›n›n karfl›-
lanmas›n› planlarken, gelecek kuflaklar›n ihtiyaç du-
yaca¤› yaflam alanlar›n›n da yok edilmemesini dikkate
almak gerekir” diye bir öneride bulunuyor. Ayr›ca, Birlefl-
mifl Milletler çevre ve kalk›nma konferanslar›ndaki çevre
ile kalk›nma aras›ndaki ba¤lant›ya da dikkat çekiyor.

Bu ba¤lamda, do¤al çevre ile insan yaflam›ndaki kalitenin
korunmas›, gelifltirilmesi ve iyilefltirilmesine yönelik
Türkiye’nin de içinde bulundu¤u ve birçok ülkenin de
destek verdi¤i forumlar düzenleniyor. Bugüne kadar yine
birçok meslek grubuyla birlikte inflaat mühendisli¤i alan›
da, insanl›¤›n ulaflm›fl oldu¤u noktada kendisini yeniden
tan›mlamaya çal›fl›yor. Y›llar önce güvenli-kaliteli ve eko-
nomik mühendislik, tasar›m›n bafl köflesine oturmuflken,
bugün art›k üretti¤imiz yap›lar›n; güvenli, kaliteli ve eko-
nomik olmas›n›n yan›nda, çevreyi korumas› ve sosyal
sorumluluk getirmesi noktas›nda planlan›p yap›lmas›
gerekiyor. Aç›kças›, mühendisli¤in toplumsal bir yan›n›n
oldu¤una da dikkat çekmek gerekiyor.

Aç›kt›r ki, dünyadaki ve ülkemizdeki yeralt› ve yerüstü
kaynaklar›n›n bir s›n›r› vard›r. Bu kaynaklar›n sorumsuzca
kullan›lmas›n›n ve yok edilmesinin bir bedeli oldu¤u her
zaman karfl›m›za bir sorun olarak ç›kmaktad›r. Bu bedel
de ödenmek zorundad›r.

Bugünlerde ‹ngiltere’nin kuzey ve orta kesimlerinde etkili
olan selin, modern tarihin en önemli felaketi oldu¤u ifade
ediliyor. Ayr›ca bilim insanlar› bu tür do¤al felaketlerin
gelecek y›llarda al›fl›lm›fl hale gelebilece¤i uyar›s›nda
bulunuyorlar.

Yine bilim insanlar›, geçen y›l ABD’de yaflanan Katrina
Afeti ve Karayip Denizi’nden gelen di¤er f›rt›nalar›n, deniz
sular›n›n ›s›nmas›ndan kaynakland›¤›n› ifade ediyorlar.

Ayr›ca, geçti¤imiz aylarda ülkemizin güneydo¤usunda
(Batman) yaflanan sel bask›n›nda, 40 yurttafl›m›z› kaybet-
ti¤imizi de unutmayal›m.

Uluslararas› Do¤al Hayat› Koruma Vakf›, gezegenin ürete-

bildi¤inden yaklafl›k %20 daha fazla do¤al kayna¤›n tüke-
tildi¤ini, 1970-2000 y›llar› aras›nda denizde  ve karada
yaflayan canl› türlerinin %30, tatl› suda yaflayan canl›
türlerinin ise %50 oran›nda azald›¤›n›n alt›n› çiziyor.

Yine Dünya Bankas›’n›n aç›klad›¤› bir rapora göre hava
koflullar›n›n ortaya ç›kard›¤› maddi zararlar 1950’li y›llarda
3,9 milyar dolarken, 1990’l› y›llarda bu zararlar 63 milyar
dolara ulaflm›flt›r. Bu zararlara depremler gibi do¤al
afetlerin yol açt›¤› zarar ve üretim kay›plar› dahil de¤ildir.

Küresel Is›nma m›?
Küresel ›s›nmayla sadece ›s›nm›yoruz. Ayn› zamanda
ya¤›fllar da azal›yor. Buzullar eriyor, kurakl›k olufluyor,
hassas bitki ve hayvan türleri azal›yor, iklim de¤ifliklikleri
yaflan›yor, deniz suyu seviyesinde yükselme olufluyor,
meteorolojik olaylarda ve afetlerde ortaya ç›kan art›fl
ayn› zamanda göçlerin de önemli nedeni olarak karfl›m›za
ç›k›yor. ‹nsanlar›n evleri f›rt›nalar ve su bask›nlar› nedeniyle
ya tümüyle y›k›l›yor, ya da önemli ölçüde hasar görüyor.
Birçok insan hayvanlar›n› ve tar›msal ürünlerini kaybediyor.
Yiyecek ve su s›k›nt›s› ortaya ç›k›yor, su bask›nlar› olu-
fluyor, yay›lan salg›n hastal›klardan önemli ölçüde etki-
leniliyor.

Ayr›ca ortaya ç›kan su bask›nlar›, sadece küresel ›s›nman›n
bir sonucu olarak de¤il de, ormanlar›n yayg›n bir flekilde
yok edilmesinin bir sonucu olarak karfl›m›za ç›k›yor. Bu
durumun ayn› zamanda küresel ›s›nmaya da önemli ölçü-
de katk› yapt›¤› art›k biliniyor. Varolan ormanlar›n ya¤mur
suyunu tuttu¤u, bir yan›yla regülatör ifllevi üstlendikleri
biliniyor.

Bilim insanlar›, küresel ›s›nma sonucu olarak, kutuplarda
ve çevresindeki buz tabakas›n›n erimesiyle okyanuslardaki
su seviyesinde bir metreye kadar yükselme olaca¤›n›n
alt›n› çiziyorlar. Ayr›ca denizlerdeki yükselmenin de birçok
ülkede yaflamsal de¤iflimlere yol açaca¤›, kara parçalar›n›n
su alt›nda kalaca¤› ifade ediliyor.

Is›nma Nas›l Oluyor?
Sanayileflmeyle birlikte fosil yak›tlar› olan kömürün, petro-
lün ve do¤algaz›n kullan›m›; endüstriyel üretimde, elektrik

İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME
İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ VE

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME



9

‹STANBUL BÜLTEN

sayı 90/2007

baflyaz›

üretiminde, ulafl›m ve ›s›nma amaçl› olarak tüketimi
önemli ölçüde artm›flt›r. Bu yak›tlar›n yanmas›yla sera
gaz› olarak adland›r›lan karbondioksit ve di¤er gazlar
havaya ç›k›yor. Havaya ç›kan sera gazlar›, atmosferi olufl-
turan gazlar aras›ndaki dengeyi de¤ifltiriyor. Böylece,
atmosferin güneflten gelen enerjiyi tutma kapasitesini
önemli ölçüde etkileyerek, günefl enerjisini daha fazla
miktarda koruyan yeryüzü ›s›nmaya bafll›yor. Ormanlar›n
ve a¤açlar›n önemli ölçüde yok edilmifl olmas› da karbon-
dioksitin havaya serbest olarak yay›lmas›n› önemli ölçüde
kolaylaflt›r›yor.

20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ortaya ç›kan araba merkezli
kentleflme, fosil yak›t tüketiminden önemli ölçüde etki-
leniyor. Toplu tafl›ma yerine bireysel tafl›mac›l›¤› özendiren
otomobiller ve asfalt yollar hava kirlili¤ini önemli ölçüde
artt›rarak, küresel ›s›nmaya katk› sa¤l›yor.

Günümüzde, ‹stanbul gibi kentlerde su havzalar›n›n, or-
man alanlar›n›n ve yeflil alanlar›n yok edilerek yeni konut
alanlar› aç›lmas›, gökdelenler ve ifl merkezlerinin yap›l-
mas›, her yerin beton ve asfalta dönüfltürülmesi, yo¤un
ya¤›fllar› emecek topra¤›n kalmamas›, kent merkezlerinin
de zaman zaman sellerle karfl›laflmas›n›n temel neden-
lerinden birini oluflturuyor.

Küresel ›s›nmaya sadece otomotiv sanayisi ve karayoluna
ba¤l› olan ulafl›m sistemi neden olmuyor. Kentlerde yap›-
lan gökdelenler, al›flverifl merkezleri ve beton y›¤›nlar›
olarak karfl›m›za ç›kan konut yap›lar›n›n da önemli bir
pay› var. Bu yap›lar›n önemli bir k›sm›; do¤al bir ›fl›klan-
d›rma ve havaland›rma yoluyla de¤il de, elektrik sistemiyle
›fl›kland›r›l›p so¤utuluyor ve havaland›r›l›yor. Bu durum,
yap›lar›n çevrelerinde bulunan beton ve yollara dökülen
asfaltla birlikte, s›cakl›¤›n bir iki derece artmas›na da
neden oluyor.

Aç›kças› toplumlar›n belli kesimleri yaflam standartlar›n›
daha da yükseltmek için, toplumsal olan›n yerine bireysel
olan› amaçlamak ve üretimden daha fazla pay almak
do¤rultusunda do¤al kaynaklar üzerinde ciddi bir bask›
oluflturuyorlar. Özellikle ekonomik büyüme ve nüfus art›fl›
da, küresel ölçekte iklim de¤iflikliklerine katk› sa¤l›yor.

19. yüzy›l›n sonlar›nda bafllayan ›s›nma, 0.4 - 0.8 0C
aras›nda artm›flt›r.  Yüzy›l›m›zda ise bu s›cakl›¤›n küresel
ölçekte al›nacak önlemlerin etkinli¤ine ba¤l› olarak, 1.4
ile 5.8 0C aras›nda artaca¤› da tahmin edilmektedir.

Atmosferde tehlikeli bir boyuta ulaflan insan kaynakl›
sera gaz› emisyonlar›n›n, iklim sistemi üzerindeki olumsuz
etkisini önlemek için, baflta karbondioksit olmak üzere
sera gaz›  emisyonlar›n›n 1990 y›l› seviyesinde tutulmas›
kararlaflt›r›lm›flt›r. 1992 y›l›nda Rio’da yap›lan Çevre ve
Kalk›nma Konferans›’nda kabul edilen ve 21 Mart 1994

tarihinde yürürlü¤e giren bu sözleflmenin temel ilkeleri;
“iklim sisteminin eflitlik temelinde, ortak fakat farkl›
sorumluluk ilkesine uygun olarak korunmas›, iklim
de¤iflikli¤inden etkilenecek olan geliflme yolundaki
ülkelerin ihtiyaç ve özel koflullar›n›n dikkate al›nmas›,
iklim de¤iflikli¤inin önlenmesi için al›nacak önlemlerin
etkin ve en az maliyetle yap›lmas›, sürdürülebilir kal-
k›nman›n desteklenmesi ve al›nacak politika ve önlem-
lerin ulusal kalk›nma programlar›na entegre edilmesi”
olarak belirlenmifltir.

Bu kapsamda öne ç›kan temel politikalar ve önlemler;
tar›m, ulafl›m, endüstriyel ifllemler, enerji, at›k ve arazi
kullan›m› de¤iflikli¤i ve ormanc›l›k sektörlerinde yo¤un-
laflmaktad›r. Bu sektörlere bak›ld›¤›nda, ülkemizin sera
gaz› azalt›m potansiyeli yüksektir.

Yukar›da alt›n› çizdi¤imiz sözleflmenin ba¤lay›c›l›¤›n›n
bulunmamas› nedeniyle, ülkelerin yükümlülü¤ünü daha
s›k› hale getiren ve 1997 y›l›nda Japonya’n›n Kyoto Ken-
ti’nde bir protokol ortaya konmufltur. Türkiye bu protokole
taraf olmad›¤› için, protokol kapsam›nda bir emisyon
miktar› azalt›m yükümlülü¤ü bulunmamaktad›r.
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Su ve Kentlerimiz
Bir taraftan insanlar›n yaflamlar›n› sürdürmesini sa¤layan,
bir yandan da yaflam kalitesini belirleyen su kaynaklar›;
sanayileflme, tar›m, çarp›k ve ranta dayal› kentleflme ve
iklim de¤iflikliklerine ba¤l› olarak azalmaya bafllam›flt›r.

Bir ülkede y›ll›k yenilenebilir tatl› su kaynaklar›n›n kifli
bafl›na 1000 m3 ile 1670 m3 aras›nda bulunmas›, o
ülkede “su bask›s›”n›n oldu¤u anlam›na gelmektedir.
Tatl› su kaynaklar›n›n 1000 m3/kifli’nin alt›nda olmas›
“su k›tl›¤›”, 1670 m3/kifli üzerinde olan ülkelerde de
su probleminin olmad›¤› anlam›na gelmektedir.

Geçti¤imiz günlerde tart›fl›lan önemli konulardan biri,
‹stanbul ve Ankara gibi önemli kentlerimizin barajlar›nda
su miktar›n›n önemli ölçüde azalm›fl oldu¤u üzerine,
odaklanm›fl bulunmaktad›r. ‹stanbul’a su sa¤layan baraj-
lar›n doluluk oran›n›n %31,81’e düfltü¤ü, ‹stanbul’a an-
cak 80 gün yetecek kadar suyun kalm›fl oldu¤u üzerine
yo¤unlafl›lm›flt›r. Yine Ankara’daki barajlarda da önemli
ölçüde azalma oldu¤u bilinmektedir. Kar ve ya¤›fllar›n
yeteri ölçüde ya¤mamas›, s›cakl›klar nedeniyle afl›r›
buharlaflman›n olmas›, Ankara’n›n günlük su tüketiminin
1 milyon m3, ‹stanbul’un günlük su tüketiminin 2.5 mil-
yon m3 mertebesinde olmas›, ilgililerle birlikte bu kentlerde
yaflayanlar› ciddi bir flekilde düflündürtmektedir.

Özellikle ‹stanbul’da bulunan su havzalar›n›n bilinçli veya
bilinçsiz bir flekilde yap›laflmaya aç›lmas›, Küçükçekmece
gibi önemli bir gölün gözden ç›kar›lmas› ve çevresinde
bulunan bofl alanlar›n yap›laflmaya aç›lm›fl olmas›, baflta
ulafl›m sorunu olmak üzere hava kirlili¤i, enerji ve su
sorununun bir kez daha gündeme gelmesine neden
olmufltur.

Sonuç ve Öneriler
• Bugün dünya nüfusunun yaklafl›k % 80’ini oluflturan
az geliflmifl ülkeler, dünya gelirinin yaln›zca %15’ini al-
maktad›r. Ülkemizin de içinde bulundu¤u bu gibi ülkelerde
“sürdürülebilir geliflme” kavram›, içerik olarak yeniden
tart›fl›lmal›d›r. Tüketim mallar›n›n %85’inin zenginler tara-
f›ndan üretildi¤i, enerjinin %75 oran›nda bu ülkeler taraf›n-
dan kullan›ld›¤› bilinmelidir.
• Dünyan›n ve ülkemizin enerji kayna¤› olarak en çok
kullan›lan ve iklim de¤iflikli¤inin de önemli nedenleri ara-
s›nda gösterilen fosil yak›tlar›n›n tükenmeye bafllamas›,
farkl› enerji kaynaklar›na yönelmeyi gerekli k›lmaktad›r.
• Bugün dünyam›zda ve ülkemizde hangi soruna bak›l›rsa
bak›ls›n, ekonomik ve sosyal dengeleri yerli yerine oturt-
madan kal›c› bir çözüm üretmek son derece güçtür. Mak-
ro ölçekte bak›ld›¤›nda, orta ve uzun erimde rekabet ede-
bilecek ekonomiler, en az enerji harcayarak üretilen rüz-
gar veya günefl enerjisi gibi alternatif enerjileri hedef
alan, en az girdi ile en çok yarar sa¤layan bir üretim çer-
çevesine oturtulmal›d›r.

• Altyap› yetersizlikleri nedeniyle su ve elektrik gibi enerji
kaynaklar›m›z önemli ölçüde bofla harcan›yor. Bu eksikli¤in
giderilmesiyle birlikte, suda ve elektrikteki kay›t d›fl›l›¤›n
mutlaka önlenmesi gerekir.
• Ülkemizdeki afetler; deprem, yang›n, su bask›n›, yer
kaymas›, kaya düflmesi, ç›¤ ve benzeri olarak tan›mlan-
maktad›r. Ülkemizin yak›n bir gelecekte “daha az ya¤›fll›
ve daha s›cak” bir iklime sahip olaca¤› noktas›ndan ha-
reketle, ilgili mevzuatlara iklim de¤iflikli¤inin neden ola-
ca¤› “kurakl›k” tan›m›n›n da eklenmesi gerekmektedir.
• Bundan sonra; sorunun neler olaca¤›ndan daha çok,
bizlerin ne yapmam›z noktas›ndan hareket etmemiz gere-
kiyor. Asl›nda sorunun bir parças› oldu¤umuz dikkate al›-
narak, bütün yaflama tarz›m›zla, kulland›¤›m›z arabalarla,
›s›nma sistemlerimizle, klima sistemlerimizle arazi kulla-
n›m kararlar›m›zla, do¤ay› bir rant arac› olarak görüp kul-
lanmam›zla, yap›lan üretimlerin (binalar dahil) çevreye
olan etkisini dikkate almadan, sadece para kazanman›n
bir arac› olarak kullanmam›zla, küresel ›s›nman›n, iklim
de¤iflikli¤inin, susuz ve enerjisiz kalman›n ayn› zamanda
bir parças› oldu¤umuzu da, k›sacas› sorunun önemli
bir parças› oldu¤umuzu da bilmek gerekir.
• Küresel ›s›nman›n çok büyük kurakl›¤a yol açaca¤›,
ayn› zamanda büyük çölleflmelerin canl›lar› açl›¤a mahkum
edece¤i, çok büyük kavgalara ve savafl y›k›mlar›na da
sebep olabilece¤ini unutmamak gerekir. Ülkemizin Ege
ve Akdeniz bölgeleri ›s›n›p kuraklafl›rken, Karadeniz Böl-
gesi’nin ve baflka yerlerin önemli sellerle karfl›laflaca¤›
bilinmelidir.
• Az geliflmifl bir ülke olarak, bir yandan gelifl-memizi sür-
dürmek, di¤er yandan da dünyay› ve ülkemizi biz insanlar
için yaflan›r k›lmal›y›z. Bu ba¤lamda sorunlar›m›z› küresel,
çözümleri ise yerel boyutta planlamak gerekir.
• Giderek daha da sertleflecek olan iklim koflullar›na
ba¤l› olarak daha güvenli; s›ca¤a, so¤u¤a ve ya¤›fla karfl›
daha dayan›kl› yap›lar gündeme gelmektedir. Kentsel
elektrik ve su tüketimi için daha az enerji ve elektrik tü-
keten binalar›n yap›lmas› bir zorunluluk olmal›d›r. Is› yal›-
t›m› ve verimli ayd›nlatma sektörlerinin gelifltirilerek bun-
lar›n kullan›lmas› sa¤lanmal›d›r.

Son söz olarak da; buraya kadar yaz›lanlar› dikkate ala-
cak yeni bir çevre düzeni plan›n›n yap›larak, eflitsiz ve
gelece¤imizi yok edecek bir yap›laflma yerine, gerçekten
“sürdürülebilir bir geliflmeye” yönelik, kaynak tüketimini
önleyen, sadece fiziksel büyüklük yerine, daha az girdi ile
daha çok yarar getirecek bir yap›laflmaya ve çevre kültü-
rüne ihtiyac›m›z var. Aksi halde K›z›lderilinin söyledi¤i gibi;

“Son a¤ac› kesti¤imizde,
Son hayvan› öldürdü¤ümüz de,
Son nehri kirletti¤imizde,
Son bal›¤› yakalad›¤›m›zda,
Ancak o zaman, paray› yiyemeyece¤imizin
fark›na varaca¤›z.”


