İklim
Değişikliğine
Uyum
Sağlanması

■ Uyum sağlamak, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini fark edip ortaya çıkacak hasarı
önlemek veya en aza indirmek için çalışırken
bir yandan da potansiyel fırsatlardan istifade
etmek anlamına gelmektedir.
■ Vakit kaybetmeden eyleme geçilmesi hem
yaşamların hem de paranın korunmasını sağlayacaktır. İklim değişikliğine uyum sağlanmamasının Avrupa genelinde doğuracağı bedel
2020 yılı için yıllık 100 milyar Avro’ya, 2050
yılı için ise yıllık 250 milyar Avro’ya ulaşabilir.
■ AB İklim Değişikliği Uyum Stratejisi; Üye

Ülkeler tarafından gerçekleştirilen eylemlerin
teşvik edilmesine, AB politikalarına uyumun
sağlanmasına ve karar alma süreçlerinde daha
bilinçli davranılmasına odaklanmaktadır.
■ Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde uyum
stratejileri geliştirilmesi gerekmektedir. Örneğin nüfusun ve altyapının ana merkezi olan
şehirler iklim değişikliğine uyum konusunda
önemli bir rol oynamaktadır.
■ İklim değişikliği tüm dünyayı etkileyen bir
sorundur. Uluslararası düzeyde koordineli ve
etkili bir eylem yapılması şarttır.

Neden iklim değişikliğine uyum
sağlamalıyız?
İklim değişikliği hâlihazırda Avrupa’da ve dünyanın geri kalanında kendini hissettirmeye başlamış durumdadır. Şiddetli hava olayları giderek
daha sık veya daha yoğun bir şekilde yaşanmakta, can kaybına sebep olmakta ve ekonomik
altyapıya zarar vermektedir.
Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim
Değişikliği Paneli (IPCC), kış döneminde kıyı
bölgelerinde görülen sellerin yanısıra Avrupa
çapında ani su baskınlarında artış görüleceği
konusunda uyarı yapmaktadır. Aynı zamanda
Orta ve Güney Avrupa’daki su kaynaklarında
azalma yaşanacaktır.
İklim değişikliğinin geniş kapsamlı etkileri doğal alanları değiştirecek ve bu yüzyılın sonuna
kadar hatta sonraki dönemlerde büyük ölçekli
sosyal ve ekonomik sonuçlar doğuracaktır.
Karbon dioksit (CO2) ve diğer ‘sera’ gazı
emisyonlarının azaltılması, küresel ısınma ile
mücadele konusunda büyük önem taşımaktadır;
fakat, tüm sera gazlarının salımına bugün son
verilse dahi hâlihazırda atmosferde bulunan
emisyonların etkisiyle iklim değişmeye devam
edecektir.
Bu sebeple Avrupa’nın ve diğer bölgelerin
değişen iklime karşı hazırlık yapmayı ve değişen iklimle yaşamayı öğrenmesi gerekmektedir.
Örneğin sürdürülebilir yönetim teknikleri kullanarak su kaynaklarımızı koruyabiliriz. Kuraklığa
dayanıklı ürünler geliştirerek gıda üretimimizi
koruyabiliriz. Sellere karşı daha iyi savunma
yöntemleri ve erken uyarı sistemleri kullanarak
fırtınalara direnebiliriz.
İklim değişikliğinin mevcut ve gelecekte ortaya çıkacak etkilerine uyum sağlayan toplumlar,
bu tür değişikliklere karşı dirençlerini artırabilirler.

Eylemlerin vakit
kaybedilmeden yapılmasının
yararları
Eyleme geçmenin altında yatan önemli ekonomik sebepler bulunmaktadır. İklim değişikliğine
uyum sağlanmamasının Avrupa genelinde doğuracağı bedelin 2020 yılı için yıllık 100 milyar Avro’ya, 2050 yılı için ise yıllık 250 milyar Avro’ya
ulaşabileceği tahmin edilmektedir.
İklim değişikliğine uyum sağlanması neticesinde maliyetler önemli ölçüde azaltılabilir.

Örneğin şu an için sellerden korunmak amacıyla
yapılacak 1 Avro’luk yatırım, gelecekte oluşacak
hasarların giderilmesi için ödenecek 6 Avro’yu
önleyecektir. Ayrıca iklim değişikliğine uyum
sağlanması hem can kaybını önleyecek hem
de geçim kaynaklarını koruyacaktır. Avrupa’da
2003 yılında yaşanan ısı dalgası, yaklaşık
70.000 kişinin ölümüne sebep olurken 2010 yılında yaşanan ısı dalgası Güney Doğu Avrupa’da
kontrol edilemeyen yangınların çıkmasına ve
Rusya’da hububat hasadını önemli ölçüde azaltan bir kuraklık yaşanmasına sebep olmuştur.
Uyum önlemleri; tarım teknolojileri veya
inşaat gibi sektörlerde çeşitli fırsatların ve yeni
işlerin doğmasını da sağlayabilir.

Uyum önlemlerinin
gerçekleştirilmesi
İklim değişikliği tüm Avrupa ülkelerini farklı
şekilde etkilese de tüm ülkelerde yaşanacaktır.
Bu sebeple Avrupa Komisyonu, Avrupa’nın iklim
değişikliğine karşı daha dirençli hale getirilmesine yönelik bir AB uyum stratejisi geliştirmiştir.
Bu strateji, değişen iklimin mevcut ve gelecekte ortaya çıkacak etkileriyle başa çıkmaya
yönelik bir çerçeve sunmaktadır. Stratejinin; AB
ülkeleri tarafından gerçekleştirilen eylemlerin
teşvik edilmesi, AB politika ve programlarına
iklim değişikliğine uyum ile ilgili hususların
yerleştirilmesi ve uyum çabalarıyla ilgili bilgi

eksikliklerinin giderilmesi suretiyle karar alma
süreçlerinin daha bilinçli bir şekilde yürütülmesi olmak üzere üç ana önceliği bulunmaktadır.

Üye Ülkeler tarafından
gerçekleştirilen eylemlerin
teşviki
Avrupa Komisyonu, tüm AB ülkelerini iklim
değişikliğine uyum sağlanmasına yönelik
ulusal stratejiler geliştirilmeleri ve uygulamaları konusunda teşvik etmektedir. Komisyon,
Üye Ülkeleri uyum kapasitelerini geliştirme ve
eylemde bulunma konusunda finansman ve
bilgi sağlayarak ve şehirler ile yerel yönetimlere yönelik ‘Mayors Adapt’ ağı gibi girişimler
üzerinden desteklemektedir.

İklim değişikliğine uyumun
AB politika ve programlarına
entegrasyonu
Komisyon, uyum önlemlerinin AB düzeyindeki çeşitli politika alanlarına entegre edilmesi
için de çalışmaktadır. Öncelik verilen alanlara
enerji ve ulaşım da dahildir. Uyum hususunun
Ortak Tarım Politikası (OTP) ve Birlik Politikası
kapsamında daha fazla entegre edilmesine ilişkin rehberlik de sunulmaktadır. Doğal ve insan

kaynaklı afetlere yönelik sigorta işlemlerini ele
alan Yeşil Kitap, sigorta sektörünün iklim değişikliği risklerini daha iyi bir şekilde ele almasını
teşvik eden ilk adımı atmaktadır.
İklim değişikliğinin Avrupa’nın yapısal ve
yatırım fonları içerisine eklenmesi için de özel
bir çaba sarf edilmektedir. Bu fonlar, 20142020 dönemi için Birlik bütçesinin %43’üne
tekabül etmektedir. İklim ile ilgili harcamaların, 110 milyar Avro’dan daha yüksek olacağı
tahmin edilmekte olup bu rakam, bu fonların
neredeyse dörtte biri kadardır.

Bilgiye dayalı kararların
alınması
Uyum nispeten yeni bir politika alanı olduğundan, hem bölgesel ve ulusal düzeydeki
analizlere hem de uyuma ilişkin fayda ve
maliyetlerine ilişkin daha fazla bilgiye ihtiyaç
duyulmaktadır. Politikaları geliştiren ve uygulayan kişiler karar alma süreçlerinde yardımcı
olacak, izleme sürecini ve geçmiş yıllarda yapılan uyum çalışmalarının değerlendirilmesini
destekleyecek araçlara ihtiyaç duymaktadır.
AB’nin araştırma ve yenilik konulu programı (Horizon 2020), Avrupa toplumunun karşı
karşıya olduğu sorunları gidermek için yeniliği
teşvik etmek ve bilime yatırım yapmak suretiyle bu eksiklikleri gidermeye çalışmaktadır.

İklim eylemi, Horizon 2020’nin birçok alanında
yer alan ortak bir noktadır.
Avrupa Komisyonu, uyum ile ilgili bilgilerin
‘tek çatı altında’ paylaşıldığı İklim Uyum Platformu (Climate-ADAPT) gibi girişimlerle bilgilerin paylaşılmasına da imkân tanımaktadır.

Dirençli altyapılar kurulması
Uzun ömürlü ve yüksek maliyetli olmalarıyla
bilinen altyapı projelerinin, iklim değişikliğinin mevcut ve gelecekte ortaya çıkacak
etkilerine karşı dirençli olması gerekmektedir. Dünya Bankası tarafından yapılan
bir çalışma, altyapının iklim değişikliğine
uyumlaştırılmasına ilişkin net maliyetin söz
konusu altyapının toplam maliyetinin %1’i
ila %2’sini geçmeyeceğini göstermiştir.
Komisyon, ulaşım, enerji, binalar ve diğer
altyapıların iklim değişikliğinin doğuracağı
etkiler ve aşırı iklim olaylarıyla başa çıkabilecek duruma getirilmesi için standartların, yasaların ve diğer kuralların ne kadar
güçlendirilmesi gerektiğini belirlemek için,
Avrupa standardizasyon kuruluşları ile birlikte çalışmaktadır.

Ulusal uyum stratejileri
Avrupa ülkeleri, iklim değişikliğine uyum sağlamaları gerektiğinin farkındadır. Şu ana kadar
17 AB Üye Ülkesi uyum stratejisi geliştirmiş

olup birçoğu da hâlihazırda strateji geliştirmekte veya geliştirdikleri stratejileri uygulamak için
kullanacakları eylem planlarını oluşturmaktadır.
Bu stratejiler, uyum eylemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için zemin hazırlamakta
ve bilgi temin edilmesi veya uyum konusunun
sektörel politikalara entegre edilmesi gibi önlemlere odaklanmaktadır.
Avrupa genelinde ulusal düzeyde en dikkat
çeken sektörler tarım, su, ormancılık, insan
sağlığı ve biyolojik çeşitliliktir. Uyum için ayrılan
devlet fonları büyük ölçüde su ve tarım sektörlerine tahsis edilmektedir.

LIFE programı
Çevre ve İklim Eylemine yönelik LIFE Programı, AB’nin yenilikçi iklim eylemi projelerini desteklemeye yarayan ana finansman
aracıdır. Program, 2014-2020 döneminde
iklim eylem projeleri için 864 milyon Avro
eş finansman sağlayacak olup bu projeler
sellerin kontrolü, sınır ötesi kıyı yönetimi, dağ
ve adalar, kentsel uyum ve suyun sürdürülebilir yönetimi gibi uyum ile ilgili hususları da
kapsamaktadır. Uyum ile ilgili hususları ele
alan doğal sermayenin korunmasını teşvik
eden projelerde yenilikçi finansman yaklaşımlarının desteklenmesi amacıyla finansmanın
belirli bir kısmı yeni bir mali araç olan Doğal
Sermaye Finansman Aracı yardımıyla desteklenecektir.

Uluslararası işbirliği

Avrupa
bölgelerinde iklim
değişikliğinin
etkilerine dair
geçmiş veriler ve
geleceğe yönelik
tahminler
Kaynak: Avrupa
Çevre Ajansı

İklim değişikliği Avrupa’yı
nasıl etkileyecek?

İklim değişikliği, uluslararası düzeyde koordineli çalışılması gereken küresel bir konudur.
2010 yılında, Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine (UNFCCC)
taraf olan ülkeler uyum hususunun sorunların
hafifletilmesi ile aynı öncelik derecesinde olduğu konusunda mutabakata varmış ve harekete
geçilmesini kolaylaştırmak için Cancun Uyum
Çerçevesini oluşturmuştur.
AB tarafından oluşturulan bir diğer uluslararası girişim de Küresel İklim Değişikliği İttifakıdır (GCCA). Avrupa Komisyonu tarafından
koordine edilen Küresel İklim Değişikliği İttifakı, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğini
kendi politika ve bütçelerine entegre etme
çalışmalarına yardımcı olmak için bu ülkelere
teknik ve mali yardım yapmaktadır.
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Avrupa, dünyanın büyük bir kısmından çok
daha hızlı ısınmaktadır. Avrupa’nın karasal
ısısı, son on yıl içerisinde sanayi öncesi çağa
göre ortalama 1.3°C daha yüksek olup küresel
artış ortalaması 0.8°C’dir.
Etkiler Birlik içerisinde farklılık göstermesine rağmen tüm Üye Ülkeler iklim değişikliğinin
etkilerine maruz kalmaktadır. İklim değişikliğinin etkilerine karşı özellikle hassas olan yerler;
Akdeniz havzası, dağlık alanlar ve nüfusun
yoğun olduğu taşkın yatakları, kıyı bölgeler,
merkezden en uzakta olan bölgeler ve Arktik’tir (Kuzey Kutup Bölgesi).
Bazı şiddetli hava olaylarında artış gözlemlenmiş olup bunun neticesinde Güney ve Orta
Avrupa; ısı dalgaları, orman yangınları ve kuraklıklarla daha fazla karşı karşıya kalmaktadır.
Kuzey ve Kuzey Doğu Avrupa’da daha faz-
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la yağış ve sel beklenmekte olup bu da kıyı
taşkınları ve erozyon riskini artırmaktadır. Bu
tür olayların artması felaketlerin boyutunu
artırabilir, önemli ekonomik kayıplara, halk
sağlığı ile ilgili sorunlara ve can kayıplarına
sebep olabilir.

Faydalar maliyetlerden
kat kat fazla
Yapılan hesaplamalara göre sellerin önlenmesi
için harcanan her bir Avro, hasarların verdiği
6 Avroluk masrafı önlemektedir. 1980 ile 2011
yılları arasında Avrupa’da görülen taşkınlar,
2500’den fazla can kaybına sebep olmuş, 5.5
milyon insanı etkilemiş ve 90 milyar Avro’dan
fazla ekonomik kayba sebep olmuştur. İklim
değişikliğine uyum sağlanmamasının sebep
olacağı asgari maliyetin Avrupa çapında 2020
yılı için yıllık 100 milyar Avro, 2050 yılı için ise
yıllık 250 milyar Avro olması beklenmektedir.
İklim değişikliğinin uzun vadeli etkilerinin
belirsizliğini göz önünde bulunduran AB Uyum
Stratejisi, düşük maliyetli, esnek ve hem ekonomi hem de iklim açısından faydalı olan önlemlerle işe başlanmasının mantıklı olduğunu
öne sürmektedir. Bu sayede uyum; sürdürülebilir büyümeyi teşvik edebilir, iklime dayanıklı

yatırımları özendirebilir ve inşaat, su yönetimi, sigorta, tarım teknolojileri ve ekosistem
yönetimi gibi sektörlerde yeni işler oluşmasına
yardımcı olabilir.

2014-2020 dönemi için
AB iklim finansmanı
AB bütçesi, iklim eylemini Avrupa ekonomisinde yer alan tüm sektörlerde teşvik etmek
ayrıca sera gazlarının azaltılmasına ilişkin
hedeflere ulaşılması ve iklime değişikliğine
karşı dayanıklılığın artırılması için gerekli olan
yatırımları kolaylaştırmak hususlarında önemli
bir rol üstlenmektedir.
AB kurumları, 2014-2020 dönemi için
ayrılan AB bütçesinin (960 milyar Avro) en
az %20’lik kısmının iklim değişikliğine dair
çalışmalar için kullanılması gerektiği konusunda mutabakata varmış olup bu rakam önceki
düzeyin yaklaşık üç katıdır.

Avrupa Birliği İklim
Değişikliğine Uyum Stratejisi
AB Uyum Stratejisinin üç amacı bulunmaktadır:
1. Üye Ülkeler tarafından yapılacak eylemlerin teşvik edilmesi:

Komisyon, tüm Üye Ülkelerin kapsamlı uyum
stratejilerini oluşturmalarını teşvik etmekte olup
ülkelerin uyum kapasitelerini güçlendirmeye ve
eyleme geçmelerine yardımcı olmak için rehberlik ve finansman sağlayacaktır. Komisyon,
kentlerin uyum çalışmalarını desteklemek üzere
gönüllü bir girişim (Covenant of Mayors) çerçevesinde çalışmalarını da destekleyecektir.
2. Kararların daha bilinçli şekilde alınmasının
teşvik edilmesi:
İklim değişikliğine uyuma yönelik bilgi eksikliklerinin ortadan kaldırılmasını ve Avrupa’da uyum
ile ilgili bilgilerin Avrupa İklim Uyum Platformu
(Climate-ADAPT) kapsamında tek çatı altında
paylaşılmasını sağlamak.
3. Kilit ve etkilenebilir sektörlerde uyumun
teşvik edilmesi:
Tarım, balıkçılık ve uyum politikası çerçevesinde
Avrupa’nın altyapı sisteminin iklim değişikliği
etkilerine karşı daha dirençli hale getirilmesi
sağlanması; doğal ve insan kaynaklı afetlere
karşı sigorta sisteminin teşvik edilmesi.

AB Uyum Stratejisinin
uygulanması sekiz eyleme
dayanmaktadır:
Eylem 1: Tüm Üye Ülkelerin kapsamlı uyum
stratejileri kullanmaya teşvik edilmesi
Eylem 2: Avrupa’da uyum eyleminin pekiştirilmesi ve kapasite geliştirmenin desteklenmesi için LIFE finansmanının verilmesi
(2014-2020)
Eylem 3: Covenant of Mayors (Belediye
Başkanları Sözleşmesi) çerçevesine uyumun
eklenmesi (2013/2014)
Eylem 4: Bilgi eksikliklerinin giderilmesi
Eylem 5: Avrupa’da uyum ile ilgili bilgilerin
‘tek çatı altında’ paylaşıldığı Avrupa İklim
Uyum Platformunun (Climate-ADAPT) daha
da geliştirilmesi
Eylem 6: Ortak Tarım Politikası (OTP), Uyum
Politikası ve Ortak Balıkçılık Politikası (OBP)
dokümanlarının iklime karşı dayanıklılık sağlanacak şekilde düzenlenmesi
Eylem 7: Daha dayanıklı altyapılar kurulması
Eylem 8: Yatırım ve iş kararlarının iklim değişikliğinden etkilenmeyecek şekilde alınması
için sigorta ve diğer finansal ürünlerin teşvik
edilmesi

Avrupa’daki uyum
çalışmalarına ilişkin detaylı
bilgilere nereden ulaşabilirim?
Avrupa İklim Uyum Platformu (Climate-ADAPT
http://climate-adapt.eea.europa.eu/) uyum
politikası ve karar alma sürecini desteklemek
amacıyla kaynak sunmaktadır. Bu kaynaklarda;
uyum plânlamasına yönelik araçlar, proje ve
örnek olay çalışmalarına ilişkin bir veri tabanı
ve yerel düzeyden Avrupa düzeyine kadar tüm
idari düzeylerde gerçekleştirilen uyum eylemlerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. ClimateADAPT’a ait içerikler düzenli olarak güncellenmektedir. Avrupa Komisyonu’nun İklim Eylemi
Genel Müdürlüğü (DG-CLIMA) sayfasından
güncel politikalar hakkında bilgi alabilirsiniz.
http://ec.europa.eu/clima/
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