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•İklim değișikliği nedeni ne olursa olsun iklim koșullarında büyük ölçekli (küresel) ve yerel 
önemli etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaș gelișen değișikliklerdir.¹ İklim değișikliği doğal 
süreçlerle olabileceği gibi atmosfer bileșimindeki ya da arazi kullanımındaki değișikliklere 
neden olan insan etkinliklerine bağlı olarak da olușabilir.²

•İklim değișikliğinin en görünür etkisi küresel ortalama sıcaklıklarda yașanan artıș eğilimidir. 
1906-2012 döneminde küresel ortalama yüzey sıcaklıklarında gözlenen artıș 0,89°C’dir.³ 
19. Yüzyılın sonlarında bașlayan, 1980’li yıllarla birlikte daha da belirginleșen ısınma ile küre-
sel ortalama sıcaklıkları, hemen her yıl bir önceki yıla göre daha da artarak rekor kırdı. 2001 
yılından bu yana geçen 17 yılın 16’sı en sıcak yıllar olarak tarihe geçti.⁴ 

•Gelecek iklim projeksiyonları ortalama yüzey sıcaklıklarında 1990-2100 dönemi için, yaklașık 
3°C’lik bir artıș olacağını öngörüyor.⁵

•İklim değișikliği tüm yașamı etkilediği gibi toprak üzerinde de önemli bir baskıya neden 
oluyor. �iddetinde ve sıklığında artıș yașanan kuraklıklar, sıcak hava dalgaları, uzun yaz mev-
simlerine bağlı olarak artan buharlașma toprağın nemini kaybetmesine, çoraklașmasına ve 
veriminin düșmesine neden oluyor.⁶

•Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası, ile Afrika’da ekstrem hava olaylarının 
sıklığında artıș șimdiden gözlemlenebilir bir durumdur. Tarımsal üretimle yiyecek talebi arasın-
daki fark șimdiden bir milyar insanı etkiliyor ve bu sayının iklim değișikliğinin etkilerinin güçlü 
bir șekilde hissedildiği alanlarda daha da artacağı öngörülüyor.⁷

•İklim değișikliğinin toprak nemi üzerindeki etkisi sadece iklim değișikliğinin șiddetine göre 
değil, aynı zamanda toprağın karakterine göre de değișiyor. Toprağın su tutma kapasitesi ne 
kadar düșük olursa iklim değișikliğinden etkisi de o kadar șiddetli yașanır. Türkiye’nin güney-
doğusunda yapılan ve iklim değișikliğinin toprak nemi üzerindeki etkilerini değerlendiren bir 
çalıșmaya göre özellikle yaz aylarında toprak neminde önemli düșüșler tespit ediliyor.⁸

•Dünya nüfusunun %42’sini barındıran ve karaların %41’ini kaplayan kurak alanlar, çölleșme 
ve kuraklık bakımından en kırılgan bölgelerdir. Bununla birlikte artan küresel ısınma etkisi ile 
çöl alanlarının %17 oranında artacağı öngörülüyor/belirtiliyor.⁹
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•Kuzey Yarımküre toprağının %24'ünü donmuș toprak alanları (permafrost) olușturur. Donmuș 
topraklarda geniș alanlara yayılmıș değișimler genellikle yüzyıllar sürmesine rağmen, Uluslar-
arası İklim Değișikliği Paneli (IPCC), 21. yüzyılın ortalarında Kuzey Yarımküredeki donmuș 
toprak alanının %20-35 oranında azalacağını tahmin ediyor. Yine donmuș topraklarda çözülme 
derinliğinin 2080 yılına kadar %30-50 oranında artabileceği ileri sürülüyor.  İklim değișikliği 
özellikle bu donmuș topraklar üzerinde muazzam bir baskı yaratıyor. Donmuș toprak alanları 
bakterilerin neredeyse milyon yıl boyunca canlı kalarak korundukları alanlardır. Isınan ve 
çözülen toprakta mikroplar hızla aktive olunca toprakta depolanan ve iklim değișikliğinin baș 
aktörlerinden biri olan karbonun karbondioksite dönüșerek atmosfere karıșmasına yol 
açıyor.¹⁰-¹¹

•Küresel ısınmadan doğrudan etkilenen alanlardan biri de kutuplar ve karasal buzul alanlar. 
Küresel ısınmayla birlikte eriyen buzullar denizlerin su seviyesindeki artıșı yükseltiyor. Deniz 
seviyesindeki yükselmeler ile düșük rakımlı adaların sular altında kalacağı, kıyı alanlarından 
karaların içlerine doğru ilerleyen deniz suyunun toprağı çoraklaștıracağı öngörülüyor. Yine 
deniz seviyesinde yașanacak yükselmelerinin erozyonu da arttıracağı öngörülüyor. 

•Toprak olușumu hem atmosferin hem de yer kürenin çevresel koșullarına güçlü bir șekilde 
bağlıdır. Toprak sıcaklığı fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçte önemli bir faktördür. Toprak 
sıcaklığı ayrıca bitki büyümesi için önemli bir parametredir. Örneğin așırı yüksek sıcaklıklar, 
köklere zarar verip doku bozulmasına neden olurken așırı düșük sıcaklıklar besleyici alımını 
engeller. Dünyanın farklı noktalarında farklı etkileri gözlemlenecek olan iklim değișikliğinin her 
iki soruna da yol açacağı tahmin ediliyor. 

•Sıcaklıkların 3°C derece artacağını varsayan araștırmalar, iklim projeksiyonları metoduyla 
günümüz ile 2050 yılları kıyaslandığında, iklim değișikliğinin Türkiye’nin tarımsal ürün verimi 
üzerinde olumsuz etkisinin olacağını ve tarımsal üretimin (%10-%20 oranlarında) düșüș yașaya-
cağını gösteriyor. 

•Türkiye'de iklim değișikliğinin tarıma etkileri konusunda yapılan sınırlı sayıdaki araștırmaların 
sonuçlarına göre, ülke genelinde ürünlerin verimlerinde azalıș olacağı, üretim haritasında 
bölgeler itibari ile değișiklikler olacağı, ürün fiyatlarındaki artıș karșısında toplam refahın %0,7 
oranında azalacağı öngörülüyor.¹²
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