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İklim Değişikliği Türkiye Turizmi için Bir Tehdit mi, Bir Fırsat mı?
Climate Change: Threats or opportunity for Turkey’s tourism?
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Öz: İklim turizm için, özellikle kıyı, doğa ve kış sporları turizm segmentleri için temel bir kaynaktır. Bu nedenle, turizm,
iklime duyarlılığı çok yüksek olan bir sektördür. Lokasyonların turistik aktivitelere uygunluğu, turizm sezonu ve maliyetler
gibi pek çok unsurun belirlenmesinde iklim koşulları rol oynamaktadır. Turist destinasyonlarındaki ve turist gönderen
ülkelerdeki iklim ve hava durumu koşullarının değişimi turistlerin rahatını ve seyahat kararlarını önemli ölçüde
etkileyebilir. Sektör, iklim değişikliğinin yol açtığı sayısız doğrudan ve dolaylı etkiye maruz kalmaktadır. Deniz
seviyesinin yükselmesi ve daha asidik okyanuslar, kıyı turizminin altyapısını ve doğal çekicilikleri tehdit edecektir. Artan
sıcaklıklar kış sporlarının sezonlarını kısaltacak ve bazı kayak merkezlerinin varlığını tehdit edecektir. Yağışlardaki
değişimler su mevcudiyetini etkileyecektir. Bu çalışmanın amacı, iklim değişikliğinin Türkiye turizmi üzerindeki etkilerini
değerlendirmektir. Araştırmada nitel araştırma teknikleri ve ikincil sayısal veriler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda
elde edilen bulgulara göre, Turizm ağırlıklı olarak doğaya dayalı olduğu için Türkiye, iklim değişikliğinin doğrudan
etkilerinden en fazla etkilenecek ve risk altında olan bir ülkedir. Başta kıyı turizmi olmak üzere kış turizmi vb. turizm
çeşitleri iklim değişikliğinden etkilenmektedir ve bu etkinin gelecekte daha da artması beklenmektedir. Bu nedenle
Türkiye’de turizmin iklim değişikliğinden kaynaklanan risklerinin belirlenmesi elzemdir. Ülke, iklim değişikliğinin
turizme etkilerine açık olduğundan, uyum ve azaltım çalışmaları hayati önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, turizm, Türkiye, Türkiye turizmi.
Abstract: Climate is an essential resource for tourism, and especially for the beach, natüre, and winter sport tourism
segments. Therefore, tourism is a sector, which is highly sensitive to climate. Climate conditions play a role in the
determination of a lot of facts such as the suitability of the locations for the touristic activities, tourism season, and costs.
Changing climate and weather patterns at tourist destinations and tourist generating countries can significantly affect
the tourists’ comfort and their travel decisions. The sector is exposed to numerous direct and indirect impacts of climate
change. Sea-level rise and more acidic oceans will threaten coastal tourism infrastructure and natural attractions. Rising
temperatures will shorten winter sports seasons and threaten the viability of some ski resorts. Changing precipitation
will affect water availability. The aim of this study is to assess the effects of climate change on Turkey's tourism.
Qualitative research techniques and second quantitative data have been used in the study. According to the findings
obtained as a result of the study, Turkey is a country that will be most affected by the direct effects of climate change and
is under risk since tourism is mainly dependent on nature-based tourism. Tourism types, such as winter tourism, especially
coastal tourism, are affected by climate change, and this effect is expected to increase further in the future. Therefore, it
is essential to determine the risks of tourism caused by climate change in Turkey. Since the country is open to the effects
of climate change on tourism, adaptation and mitigation studies vital to carry out.
Keywords: Climate change, tourism, Turkey, Turkey’s tourism.
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1. Giriş
İklim, kıyılar, okyanuslar, dağlar, ormanlar, yaban yaşamı ve onlarla ilişkili ekosistemler pek çok
destinasyon için çekicilik sağlarlar (Holden, 2008: 210). Bu anlamda iklim önemli bir turistik çekiciliktir. İklim
aynı zamanda turizm faaliyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu yüzden iklim, turizm yöreleri için
avantajlar sağladığı gibi ve dezavantajlar da yaratabilir. Turizm alan ve bölgelerinde yılın belli mevsimlerinde
turizm, diğer zamanlardan daha yoğun hale gelir. Yüksek sezon olarak bilinen en popüler sezonun uzunluğu,
turizm alanlarının iklim koşullarına göre değişmektedir. Turistik aktivitelere bağlı olarak ideal kabul edilebilen
iklim koşulları turizm bölgelerinin rekabeti bakımından hayati öneme sahiptir.
Hem turizm işletmeleri hem de turistler dezavantajlı iklimleri avantajlı iklimler kadar tercih etmezler.
Dolayısıyla iklim, turistlerin belirli destinasyonları seçmesinde belirleyici bir özelliğe sahiptir. Çünkü
turistlerin tatillerini veya turistik etkinliklerini verimli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri en başta turistik
alandaki hava ve iklim koşullarına bağlıdır (Güçlü, 2015: 25). Bu bakımdan turizm destinasyonlarının iklim
algısı destinasyon imajının önemli bir bileşeni olabilir (Day vd., 2013:51).
İklim, başta deniz veya kıyı turizmi, kış turizmi, sağlık turizmi ve su sporları gibi etkinlikler olmak
üzere hava ve iklim koşullarına bağlı olan çeşitli turizm etkinlikleri için bir kaynaktır. Güneş, tatile giden
büyük kitleler için önem taşımaktadır. Bu nedenle güneşten hoşlanan, güneşli yerlerin peşinde olan büyük
turist kitlelerinin davranış biçimi olan ve “günedoğrulum” (Heliotropism) olarak adlandırılan olgu, turistler
için temel bir argüman olarak değerlendirilmektedir (WTO, 2001’den aktaran Martin, 2005:576). Kıyı
turizminin Avrupa ve Türkiye’de Akdeniz kıyılarında gelişmesinin nedeni budur. Zira bu turizm çeşidinde
hareket, soğuk ve nemli iklimlerden sıcak ve ılıman iklimlere doğru olmaktadır (Doğaner, 2001: 1). Nitekim
bu durum bir ülke içinde dahi gözlenebilmektedir. Türkiye buna en iyi örnektir. 8.333 km’lik kıyı uzunluğuna
sahip ve kıyılarının büyük bölümü Akdeniz ikiliminin etkisi altında olan Türkiye’de, kıyı turizmi tüm kıyılarda
aynı ölçüde gelişmemiştir. Bunda kıyı jeomorfolojisi, erişilebilirlik ve diğer altyapı olanaklarının da etkisi
olmakla birlikte, asıl belirleyici olan iklimdir. Nitekim Türkiye kıyılarında kıyı turizminin uygun koşullar
altında yapılabilme süresini iklim belirlemektedir. Buna göre bir yerde denize girilmesi, kıyıda ve denizde
çeşitli rekreasyonel etkinliklerin yapılabilmesi, hava ve deniz suyu sıcaklıkları ile güneşlenme süresi
bakımından uygun koşulların varlığına bağlıdır. Bu nedenle iklimin kıyı turizmine uygun olduğu dönemler
ortalama olarak Karadeniz ve Marmara kıyılarında 3 ay, Ege Denizi’nin kuzey kıyılarında 5 ay, güney
kıyılarında 6 ay, Güneybatı Anadolu kıyılarında 7 ay ve Akdeniz kıyılarında 8 ay olmaktadır. Akdeniz
kıyılarında temmuz ve ağustos aylarında sıcaklık bunaltıcı değerlere ulaşmakla birlikte, kıyı turizmi daha erken
başlamakta daha geç sona ermektedir (Doğaner, 2001:6). Bu durum kıyı turizminin Akdeniz ve Ege kıyılarında
uluslararası düzeyde gelişmesine, Marmara ve Karadeniz kıyılarında ise yeterince gelişememesine yol
açmıştır.
Benzer şekilde kış sporları doğrudan iklim kaynaklarına bağlıdır ve bu bağımlılık kayak sporunun
yapılabilmesi için kış turizmi merkezlerinde istikrarlı ve yeterli miktarda karın yağması gerektiği anlamına
gelmektedir. Kar ve düşük sıcaklıklar olmasa, kış turizmi veya kayak sporları merkezlerinin geliştirilmesi
mümkün olmazdı (Martin, 2005: 576). Nitekim son yıllarda karı yetersiz kışlar, kış sporları endüstrisinin
gelişmiş olduğu Alplerde, İskoçya ve Kanada'da kayak sektörünün küresel ısınma ve buna bağlı iklim
değişikliğinin bir göstergesi olarak görülmektedir. Bu anlamda dünyada kitlesel olarak yapılmakta olan kıyı
turizmi ve kış turizmi, başta sıcaklık, güneşlenme süresi ve kar yağışı gibi iklim elemanlarına bağımlıdır.
Hava, iklim ve turizm ilişkisi bağlamında değinilmesi gereken bir konu da iklim konforudur. Turizm
alanının iklim konforu önem taşımaktadır. İklim konforu, ilgili turizm ortamının iklim koşulları içinde
turistlerin memnuniyet düzeyi olarak tanımlanır. Nitekim turizm alanlarındaki iklim konforu durumu, her
yaştan turistin açıkhavada yapacakları her türlü turistik etkinliği sağlıklı ve rahat bir şekilde yapabilmeleri ve
turiste beklentisi olan bütün yararları sağlaması bakımından önemlidir. Ayrıca turistleri muhtemel risklerden
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korumak ve iklim koşullarına göre gerçekçi planlamaları yapabilmeleri için turizm plancıları ve
pazarlamacılarının da dikkate alması gereken önemli bir husustur (Güçlü, 2015: 25).
Sonuç olarak iklim ve onun elemanları olan güneşlenme süresi, sıcaklık, yağış, rüzgâr, vd. turistik
talebi karşılamak için tasarlanmış bir dizi faaliyetler için genellikle başlıca kaynaktır. Bununla birlikte iklim
her yerde turizm için temel kaynak olmayabilir. Kimi yerlerde de iklim diğer temel kaynakları tamamlayıcı
özelliktedir. Bu gibi durumlarda iklim doğrudan turizmi yaratmaz fakat hava ve iklim koşullarının izin verdiği
ölçüde, doğa yürüyüşü, rafting, golf, avcılık, balıkçılık, dağcılık gibi rekreasyonel aktivitelerin veya açıkhava
etkinliklerinin yapılabilmesi ile turizmin gelişimini kolaylaştırır (Martin, 2005: 576).
Endüstrileşme süreci ile kullanılmaya başlayan ve giderek kullanımı artan fosil yakıtlar, atmosferde
yoğunluğu gittikçe artan sera gazları birikimine neden olmuştur. Yoğun sera gazı birikimi ise insanoğlunun
bilinen tarihi boyunca karşılaştığı en ciddi, en karmaşık ve en büyük ölçekli tehdit olan küresel iklim
değişikliğine yol açmıştır (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016a: 27). Ekonomik ve sosyal bakımdan bu
denli önemli olan turizmin hava ve iklimle çok yakından bağlantılı olduğu ve bu unsurlara karşı son derece
duyarlı olduğu açıktır. Bu nedenle Türkiye de dahil olmak üzere özellikle turizm sektörünün ön plana çıktığı
ülkelerde iklim değişikliğinin yaratacağı etkiler büyük önem kazanmaktadır. Bu etkilerin farklı yörelerin
turizm açısından çekiciliğini olumlu veya olumsuz şekilde etkilemesi beklenmektedir.
Akdeniz iklimine sahip bir ülke olan Türkiye, iklim değişikliğinin etkilediği ve gelecekte bu etkinin
artarak süreceğinin öngörüldüğü bir ülkedir. Dolayısıyla iklim değişilkliğinin etkilerinin günümüzde
hissedildiği ve yaşandığı Türkiye’de, turizm sektörü bu olumsuzluktan nasıl etkilenecektir? İklim
değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı ülkedeki turizm sektörünün uyum ve azaltım önlemleri ne durumdadır?
İklim değişikliğinin turizm sektörü üzerindeki etkilerini en az hasarla atlatabilmek için bu olumsuzluk bir
fırsata dönüştürülebilir mi? Bu yazı birbiriyle ilişkili bu sorulara yanıt aramaktadır.
2. Araştırma yaklaşımı
Bu nitel araştırma, 2016 yılında yapılan ve sonuçlarının aynı yıl yayımlandığı bir çalışmanın devamı
niteliğindedir (Somuncu, 2016). Önceki çalışmada ağırlıklı olarak iklim değişikliğinin dünya turizmi
üzerindeki etkileri incelenmiş, Türkiye’nin bu konudaki durumuna kısıtlı ölçüde yer verilmiştir. Bu nedenle
bu çalışmada iklim değişikliğinin Türkiye turizmi üzerindeki günümüzdeki ve gelecekteki olası etkileri
incelenmiştir. Mevcut veriler çerçevesinde iklim değişikliğinin ülke turizmi için bir tehdit mi yoksa bir fırsat
mı oluşturduğu sorgulanmıştır. Araştırma ağırlıklı olarak bu konudaki literatürün değerlendirmesine
dayanmaktadır. Bunun yanında, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan, bilimsel yayınlardan elde edilen sayısal
ikincil veriler analitik bir yaklaşımla değerlendirilerek yorumlanmıştır.
3. İklim değişikliğinin turizm üzerindeki etkileri
Dünyanın iklimi değişiyor ve bu değişimi ortaya koyan yeterli bilimsel kanıt bulunmaktadır. Bu
değişimin en önemli nedeninin insan faaliyetlerinin doğrudan bir sonucu olarak atmosferdeki sera gazlarındaki
artış olduğu konusunda küresel bir fikir birliği vardır (Alagedik vd., 2016; Gautier, 2014; IPCC, 2014; NASA,
2018a; NASA, 2018b; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. 2016a; Türkeş, 2008a:27; Türkeş 2008b).
Kontrolsüz denebilecek düzeyde meydana gelen nüfus artışı ve buna bağlı olarak gerçekleşen arazi kullanım
değişiklikleri ile ekonomik kalkınma, insanoğlununun dünya iklimi üzerinde sayısız tehdit yaratmasına neden
olmaktadır (Eraydın vd.,2011:39; IPCC, 2014: 6-7) .
18. yüzyılda endüstrileşmenin başlangıcından bu yana, başta karbondioksit olmak üzere atmosferdeki
sera gazlarının yoğunluğundaki olağan dışı yükseliş, dünyadaki iklim dengeleri bakımından iki önemli eşiğin
aşılmasına neden olmuştur. Bunlardan ilki, iklim dengeleri için atmosferdeki karbondioksitin yoğunluğu
açısından güvenli sınır olan 350 ppm’in 1988 yılında aşılmış olmasıdır. İkincisi ise, 2014 yılı Nisan ayı
ortalamasının ilk defa 400 ppm seviyesini aşmış olmasıdır. Dünyanın 400 ppm seviyesini 4,5 milyon yıl önce
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yaşadığı bilinmektedir. 5-3,6 milyon yıl önceki Pliyosen döneminde küresel düzeydeki sıcaklığın, bugünkünün
3°C ya da 4°C üstünde seyrettiği, kutupların 10°C daha sıcak olduğu, deniz seviyesinin ise bugünkü seviyeden
5-40 metre daha yüksek olduğu ortaya konulmaktadır (Alagedik vd., 2016:5).
Hükümetlerası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin 5. Değerlendirme Raporu’nun (AR5/2014) (IPCC,
2014) ortaya çıkardığı bu bulgular, küresel iklim dengelerindeki bozulmaları açıklamakla beraber, ileri
aşamalarda oluşacak sonuçlara ilişkin önemli ipuçları da vermektedir. Sıcaklık artışının endüstrileşme
öncesine göre 2°C’ye yaklaşması durumunda riskler daha fazla artacak ve aşırı hava olayları olağan hale
gelecektir. Bilimsel modeller, atmosferdeki karbondioksit miktarı 450 ppm’e yaklaştıkça sıcaklık artışının
durdurulamayacağını ve iklim dengelerinin kaybolma riskini ortaya koymaktadır (Alagedik vd., 2016: 6).
1880-2012 yılları arasında sıcaklık ortalamasının 0,85°C yükselmiş olması (günümüzde bu değer
0,9°C), en sıcak üç yılın son on yılda yaşanmış olması ve 2016 yılının ölçülmüş en sıcak yıl olarak kayıtlara
geçmesi uzun dönemli bilimsel tahminlerin güncel göstergeleri olarak belirtilmektedir (Alagedik vd., 2016:6;
IPCC, 2014: 40; NASA, 2018b).
Turizmde kurulmuş olan akışlar genellikle belirli varsayımlara bağımlıdır. Örneğin, Akdeniz’de sıcak
ve kurak bir yazın olacağı, Karayipler’de, her yıl öngörülebilir bir zamanda kuru bir sezonun olacağı ve
Avrupa ve Kuzey Amerika’nın kayak merkezlerinde kış aylarında düzenli kar yağışının olacağı şeklindeki
kabuller, turizmde ve turistlerin destinasyon seçiminde belirleyici bir role sahiptir. Ancak bu varsayımlar
küresel ısınmanın bir sonucu olarak gelişen iklim değişikliklerinin tehdidi altındadır. Kaygı verici olan,
geçimleri turizme bağlı olanlar için, iklim değişikliğinin turizm talebini nasıl etkileyeceği konusundaki
belirsizliktir (Holden, 2008: 210).
Turizm iklime duyarlılığı çok yüksek olan bir sektördür. Lokasyonların turistik aktivitelere uygunluğu,
turizm sezonu ve faaliyetler gibi pek çok unsurun belirlenmesinde iklim koşulları rol oynamaktadır. Sıcaklık
artışı, deniz seviyesindeki yükselme ve aşırı hava olayları kitle turizmini doğrudan etkileyecektir. Kuraklık ve
çölleşme, orman yangınları, su kıtlığı, biyoçeşitlilik kayıpları, kıyı erozyonu, aşırı hava olaylarına bağlı
gözlenen hastalıklar ve vektör kaynaklı bulaşıcı hastalıkların gözlenmesi gibi olayların da turizm faaliyetlerini
etkilemesi, iklim değişikliğinin turizme dolaylı etkileridir (Simpson vd., 2008). Dünya turizm Örgütü ve
Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın 2008 yılında yayımladığı OECD Ülkelerinde İklim Değişikliği ve
Turizm Politikası raporunda Akdeniz Havzası’nda iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle gözlenebilecek
olaylar arasında daha sıcak yazlar, su stresi, karasal ve sucul ekosistemlerde biyolojik çeşitlilik kayıpları ve
salgın hastalıklar bulunmaktadır (UNWTO ve UNEP, 2008). Dünya Turizm Örgütü’nün 2003 yılında Tunus’ta
düzenlemiş olduğu İklim Değişikliği ve Turizm Konferansı’nın sonuç bildirgesinde Akdeniz havzası için
oldukça çapıcı öngörüler mevcuttur. Bu bildirgeye göre sıcaklıkların her on yılda bir 0,3ºC ile 0,7°C arasında
artacağı, ısı indeksinin (Sıcaklık-Bağıl Nem İndeksi) yükseleceği ve 40°C’nin üstündeki günlerin sayısının
artacağı belirtilmektedir (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016a:217; UNWTO, 2003).
3.1.

İklim değişikliğinin kıyı turizmine etkileri

Avrupalıların %60’ından fazlası tatil için kıyı alanlarını tercih etmektedir. ABD’de turizm gelirlerinin
%80’den fazlası kıyı turizminden elde edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin özellikle de küçük ada
ülkelerinin turizm ekonomisi kıyı turizmine dayalıdır. Bu nedenle kıyı turizmi küresel turizm endüstrinin en
önemli pazar bölümünü oluşturmaktadır (Nicholls, 2014:6; UNWTO ve UNEP, 2008: 75). Ancak dünya deniz
ve okyanusları iklim değişikliğinin etkilerinden dolayı risk altındadır. Yükselen deniz seviyelerinin kıyı
turizmi üzerinde çoklu ve güçlü etkileri olacaktır. Deniz seviyesindeki yükselme, kumsallar gibi bazı turizm
yapılarını sular altında bırakacak ve çekiciliklerini yitirmelerine yol açacaktır. Örneğin, Karayip tatil
merkezlerinin neredeyse üçte biri yüksek su seviyesinin bir metreden daha az üzerindedir. Bir metrelik bir
deniz seviyesi yükselişi bölgenin turizm merkezi mülklerinin %49-60'ına hasar verecek, 21 havalanının zarar
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veya hasar görmesine yol açacak ve yaklaşık 35 liman arazisi su altında kalacaktır. 2050 yılı itibariyle
bölgedeki turizm merkezlerinin yeniden inşa edilmesinin maliyetinin 10 milyar ile 23,3 milyar USD arasında
olması beklenmektedir. Daha yüksek su seviyeleri ve daha büyük fırtınalar aynı zamanda sahillerin, kum
tepelerinin ve falezlerin erozyona uğramasını da hızlandıracaktır. Kıyılarda oluşacak bu bozulma veya tahribat,
turizm mekânlarının çekiciliğini azaltacaktır. Kıyı erozyonunun gelecekte işletmecilerin konaklama için talep
edebilecekleri fiyatları da düşürme olasılığı vardır (Nicholls,2014:6). Bu da az gelişmiş veya gelişmekte olan
ülkeler için önemli bir gelir kaynağı ve ekonomik kalkınma aracı olan turizmin büyük bir darbe alacağı
anlamına gelmektedir.
Deniz seviyesi yükselmesi küresel ısınma ile ilgili iki faktörden kaynaklanmaktadır. Bunlar; kara
buzullarının erimesiyle deniz suyu miktarının artması ve ısındığı için deniz suyunun genleşmesidir.
Okyanuslar gezegenin ışınım bütçesinde şu anki dengesizlikten kaynaklanan ilave enerjinin %90’ınından
fazlasını emdikleri için ısı içerikleri de yükselmiştir. Bu fazla ısı geçtiğimiz 40 yıl boyunca dünya
okyanuslarının yüzlerce metre derinliklerine nüfuz etmiştir. Bu aşırı ısınma nedeniyle üst okyanus suyu
seviyesi genleşerek küresel deniz seviyesi ortlamasında belirgin bir yükselmeye neden olmuştur. Son yıllarda
yapılan ölçümlere göre, deniz seviyesindeki yükselmenin yarısı ila üçte ikisinin deniz suyunun ısıl
genleşmesinden, geriye kalanın ise buzul ve buz örtülerinin erimesi ile ortaya çıkan suyun okyanusa
boşalmasından kaynaklandığı görülmüştür (IOCC 2007b’den aktaran Gautier, 2014: 27).
Küresel deniz seviyesi ortalaması 20. yüzyılda toplamda yaklaşık 0,2 metre artmıştır. Günümüzde ise
yılda 2,3 ila 3 mm hızla artmaktadır (Gautier, 2014: 26). Şekil 1’de kıyı mareograf verilerden elde edilen
verilerle oluşturulan grafikte, 1870-2013 yılları arasında deniz seviyesi değişikliklerindeki eğilim açık biçimde
görülmektedir (NASA, 2018c).

Şekil 1. Deniz seviyesindeki değişim (1870-2013)
Kaynak: NASA, 2018c.

Yapılan modellemelere göre 2100 yılında deniz seviyesi yükselmesinin 31-65 cm arasında olabileceği
ortaya koyulmuştur (UNWTO ve UNEP, 2008: 75). Bu durum dikkate alındığında küçük ada ülkelerinin
yanısıra denize kıyısı olan ülkeleri bekleyen risklerin ve tehlikenin ne denli büyük olduğu açıktır. Nitekim
uydu görüntülerine dayalı olan NASA (Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) verilerine göre 1993-2016
dönemi içinde deniz seviyesindeki değişim oranı yılda ortalama 3,41 mm’dir. 2018 Haziran ayında yapılan
son ölçümler çerçevesinde 1993’ten bu yana deniz seviyesindeki yükselme NASA tarafından 86 (± 4) mm olarak
verilmektedir (NASA, 2018c; UNWTO ve UNEP, 2008: 75).
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Bir Mikronezya ada devleti olan Kiribati, deniz seviyesindeki yükselmenin günümüzdeki ve
gelecekteki durumunu yansıtması bakımından çok çarpıcı bir örnektir. Kiribati veya resmî adıyla Kiribati
Cumhuriyeti, Büyük Okyanus’un orta kesiminde, takımadalardan oluşan bir ada ülkesidir. 100.000’in üzerinde
nüfusa sahip olan Kiribati’de yaşayanlar ülke topraklarını oluşturan ve mercan resiflerinden oluşan atollerden
meydana gelen 33 adaya yayılmıştır. Ülkede kişi başına yıllık gelir 950 USD olup temel geçim kaynağı tarım,
balıkçılık ile fosfat madeni çıkarımı ve ihracatıdır. Kiribati’nin büyük bölümünün yükseltisi deniz
seviyesinden itibaren 5 metreden fazla değildir ve 1991 yılından beri adaların çevresindeki okyanus suları yılda
5 mm civarında yükselmektedir (Moseley vd., 2014:191). Doğal koşullar bu şekilde sürecek olursa,
Kiribati’nin adalarının çoğunun gelecek 50 yıl içinde sular altında kalacağı tahmin edilmektedir. Kiribati
Cumhurbaşkanı Anote Tong konuyla ilgili olarak, deniz seviyesinin yükselmesinden adaların kırsal
kesimindeki toplulukların etkilendiğini belirterek, bir köyün yok olduğunu ve birçok toplulukta içme suyu
havuzlarına ulaşan deniz suyunun şimdi de gıda ürünlerini etkisi altına aldığını ifade etmiştir (Moseley vd.,
2014:191).
Küresel ısınmaya bağlı olarak buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi sonucu risk altında
olan yalnızca küçük ada ülkeleri değildir. NASA’ya ait iklim değişikliği ile ilgili web sayfasında yer alan
“Grönland eriyor ve dikkat etme zamanı” başlıklı yazıda, Grönland buzulunun erimesinin hızlandığı
belirtilerek gezegendeki ikinci büyük buz tabakasının erimesinin yakın zamanda yavaşlamayacağı tersine
hızlandığı vurgulanmaktadır. Yalnızca son on yılda bir yangın hortumu gibi buzdan fışkıran 2 trilyon ton tatlı
suyun Kuzey Atlantiğe boşaldığının NASA’nın ikiz GRACE uyduları tarafından ölçüldüğü ifade edilmektedir.
Yazının en dikkat çekici bölümü ise, bu hızlanan deniz seviyesi yükselmesine en fazla katkıda bulunan
ülkelerden biri olan ABD’de deniz seviyesinin 4 feet (yaklaşık 121,9 cm) üzerinde 2,6 milyon evde 5 milyon
insanın yaşadığının belirtilmesidir (NASA, 2018d; 2018e). Gerçekten de uydu görüntülerinden elde edilen
verilere göre 2002 yılından beri Antarktika ve Grönland’daki buzulların erimesi çok hızlanmıştır. Bu
dönemden itibaren Antarktika’daki buzullardaki kayıp yılda 127 Gigaton iken Grönland’daki kayıp yılda 286
Gigaton olarak gerçekleşmiştir (NASA, 2018e).
Yükselen sıcaklıklar ve okyanusların asitlenmesi deniz habitatlarını ve organizmalarını etkilemektedir.
Özellikle mercan resifleri tehdit altındadır. Resifler ve barındırdıkları deniz yaşamı turistlerin ilgi odağıdır ve
küresel turizm gelirlerine yılda 1,5 milyar USD katkı sağlamaktadır. 100'den daha fazla sayıda ülke, mercan
resiflerinin rekreasyon değerinden yarar sağlamaktadır. Okyanusların asitlenmesi, resifleri oluşturan mercanlar
için gerekli kalsiyum karbonatın varlığını azaltmakta ve mercan resiflerinin bozulmasına yol açmaktadır.
Resifler ayrıca mercanların yüksek oranda 'beyazlama' vakaları sonucu ölümüne yol açacak yüksek sıcaklığa
karşı hassastırlar. Dalış meraklısı turistler, özellikle de daha deneyimli dalgıçlar bu mercan beyazlamalarına
karşı hassas olabilirler. Dalış meraklısı turistler arasında beyazlamaya yönelik farkındalık seviyesi karışık
olmakla birlikte bu hususun ekonomik etkileri belirsizdir. 1998 yılında dalış ile ilgilenen turistler arasında
anket yapılanların yarısından biraz azı, o yıl meydana gelen mercan beyazlamalarının yayılması konusunda
endişeliyken, diğer araştırmalar ölü mercanlar sebebiyle azalan turist memnuniyeti kaydetmişlerdir. 2050-2100
yıllarına kadar en az 2°C'lik bir küresel ısınmayı varsayan bir senaryo da, resif yapılarının Avustralya,
Karayipler ve diğer küçük ada devletlerindeki turizm için ciddi sonuçlar doğurarak azaldığını görmektedir.
Yüzyılın ortasına kadar mercanların egemen olduğu resif sistemlerinin (%30'dan daha fazla mercan örtüsüne
sahip olanlar) bazı bölgelerde ortadan kalkması çok olasıdır (Nicholls, 2014: 6).
3.2. İklim değişikliğinin kış sporları turizmine etkileri
İklim değişikliğinin turizm bakımından etkilerinin şimdiden ciddi şekilde görülmeye başlandığı
yerlerden biri de, kış sporlarının yapıldığı kış turizmi merkezleri ve dolayısıyla dağlık alanlardır. Ekonomik
bakımdan yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde önemli olan dağ turizminde, özellikle kayak sporu ile ilgili olarak
son otuz yılda güçlü bir büyüme olmuştur. Günümüzde 67 ülkede 2.113 kayak merkezi, bu merkezlerde 26.334
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mekanik tesis ve 6.000 kayak alanı bulunmaktadır. Dünyadaki kış turizmi merkezlerindeki toplam ticari yatak
kapasitesi ise 6 milyondur. Kayak merkezlerini yılda yaklaşık 400 milyon kayakçı ziyaret etmektedir. Ancak
bu ziyaretler sayılı ülke ve hatta kayak merkezinde çok dar bir kalıba sıkışmış ve son yıllarda küresel pazarda
büyüme durağanlaşmıştır (Vanat, 2018: 11-15).
Böylesi büyüklüğe sahip olan bu ekonomik sektörün en büyük zayıflığı, iklim ve kar koşullarının yıllık
değişkenliği ile uzun vadeli eğilimlerine güçlü bağımlılığının olmasıdır. İklim değişikliği kar sporları
turizminin sürdürülebilirliği karşısında tehdit olmaya devam etmektedir. Sıcaklık artışına ve kar yağışlarındaki
azalmaya bağlı olarak kış turizmi merkezlerinde ortaya çıkan olumsuzluklar birkaç yıl öncesine kadar bazı
uzmanlar tarafından dile getirilirken günümüzde bu olumsuzluklar gözle görülür hale gelmiştir. Isınmanın
artması ve yetersiz kar yağışı nedeniyle kayak sezonu kısalmaktadır. Karın yetersiz olduğu yerlerde
makinelerle yapay kar üretmek suretiyle bu eksiklik giderilmeye çalışılmaktadır. Ancak sıcaklık artışının
devam etmesi halinde düşük rakımlı yerlerde ve güneye bakan yamaçlardaki pistlerde yapay kar üretmek
mümkün olmayacaktır. Değişken kar yağışı, geri çekilen buzullar ve daha ılık kış ayları Avrupa ve Kuzey
Amerika'da kış sporları alanlarında ziyaretçi sayısını düşürmüştür. Isınma, özellikle düşük rakımda bulunan
ve 'kara bel bağlayan' tesis sayısını düşürmenin yanı sıra kayak sezonunu daha da kısaltacaktır.
Küresel sıcaklığın daha da artması halinde, başta Alpler olmak üzere diğer dağlık alanlarda kar
güvenirliği hattının (Bir kayak merkezinin 10 yılın en az 7’sinde en az 100 gün boyunca en az 30 cm kar
örtüsüne sahip olması, kar güvenirliği hattı olarak tanımlanmaktadır.) daha yükseğe kayması beklenmektedir
Yapılan çalışmalara göre 2030 yılında Alplerde kar güvenirliği hattı 300 metre daha yükselecektir. Bu seviye,
Alpler için ortalama 1500 m civarıdır (Ehmer ve Neyman, 2008:4). Kayak merkezlerinin daha yükseklere
çıkması belki kış turizminde bir çöküşü getirmeyecektir ancak ciddi bir gerilemenin olabileceğini söylemek
mümkündür.
20. yüzyıl başlarından günümüze dek yaklaşık 0,9°C artan küresel sıcaklıkların, yüksek dağlar
özelinde 2°C’ı aştığı ve doğal olarak kar örtüsüne olumsuz etki ettiği bilinmektedir. 2001-2002 ve 2006-2007
kış sezonlarında normalden çok daha yüksek olan sıcaklıklar, olumsuz etkinin daha şimdiden kayak turizmine
nüfuz etmesine yetmiş, Alpler ve ABD gibi belli başlı destinasyonlarda %7 ile %84 arasında ziyaret kayıpları
yaşanmıştır. Yakın gelecekte bu olumsuzluklar sürdüğü takdirde ziyaretçiler, aynı kayak merkezini daha sık
ve kısa süreli ziyaret edeceklerini ya da rakip merkezleri deneyeceklerini, uzun vadede ise kayağı bırakma
seçeneği de dahil olmak üzere ziyaret alışkanlıklarını değiştirebileceklerini ve destinasyon sadakatlerini
gözden geçireceklerini belirtmektedirler. Bu durum, Avrupa’daki önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan
Avusturya’nın özellikle alçak rakımlı kayak merkezleri için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Innsbruck
Üniversitesi’nden Dr. Robert Steiger tarafından yapılan son çalışmalar, günümüzde Avusturya’daki kayak
merkezlerinin ancak %37’sinin kar güvenirliğinin bulunduğunu, yapay karlama sistemleri sayesinde bu oranın
%96’ya çıktığını göstermiştir. Özellikle çok sıcak geçen 2006-2007 sezonu sonrası ülkedeki karlama
yatırımları artarak günümüzde merkezlerin %70’ine yayılmıştır. Bununla birlikte, önümüzdeki 20-30 yıl için
beklenen 2°C’lık sıcaklık artışı ile kar güvenirliği bulunan merkez oranı yapay karlama desteğine rağmen
%68’e gerileyebilecek, yüzyıl sonunda beklenen 4°C artış ile %29’a düşebilecektir (Demiroğlu, 2015). Bu
olumsuzluklar yalnızca Alplerle sınırlı değildir. ABD, Kanada ve Türkiye’de benzer olumsuzlukların
yaşandığı artık bilinen bir durumdur. Küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliğinin turizm üzerindeki
etkileri bunlarla sınırlı olmayıp sektör üzerinde çeşitli etkileri olabilir. Bunlar kısaca aşağıda özetlenmiştir.
3.3. İklim değişikliğinin turizme diğer etkileri
Yükselen sıcaklıklar mümkün olan yerlerde canlı türlerinin kutuplara ve daha yüksek rakımlara doğru
kaymasına neden olmaktadır. Bunun doğal rezervlerin coğrafi olarak artan şekilde izole olması ile birlikte
safari işletmeleri gibi eko-turizm sektöründe ciddi etkileri olabilir. Sahra altı Afrika'da ulusal parklardaki canlı
türlerinin %40'a kadar olan bir oranının göç edemedikleri varsayımı altında 2080 yılına kadar bu nesillerin
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tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalması olasıdır. Çoğu şarap üreticisi bölgenin bağcılık için uygunluğu
azalabilir ve bunun şarap turizmine ilişkin sonuçları olacaktır (Geographical, 2016; NASA, 2018f; Nicholls,
2014: 7).
Yüksek sıcaklıklar dünyanın bazı yerlerinde daha fazla sayıda ve daha yoğun orman yangınlarına yol
açabilir. Örneğin, güney Avrupa'da yangın sezonu uzayabilir ve yüksek yangın tehlikesi bulunduran günlerin
sayısında bir artış olabilir. Ancak, kuzey Avrupa'da artan nemin orman yangınlarını seyrekleştirmesi
öngörülmektedir. Kuzey Amerika'da ciddi kuraklıklar ormanlardaki ağaçların tepeden köke doğru kurumasına
katkıda bulunmuş ve kırsal alanlardaki yangınlar sıklık ve süre açısından artış göstermiştir. Ayrıca zararlı
salgınlar da ormanların geniş ölçekte tepeden köke doğru kurumasına yol açmıştır.
İklim değişikliğinin bazı turizm merkezleri, oteller ve tesisleri 'tükenmiş varlığa' dönüştürmesi,
yatırımcılar ve işletmecilerin finansal kayıplar yaşamasına sebep olarak kullanılmaz hale getirmesi riski
bulunmaktadır.
İklim değişikliğinin dünyanın zaten kurak olan bazı bölgelerindeki yağışları daha da azaltacağı
öngörülmektedir. Tatlı su varlığı, özellikle küçük adalarda genellikle sınırlı olan tedarikle birlikte, pek çok
turizm mekânında zaten baskı altındadır. Suyun varlığındaki veya kalitesindeki düşüşlerin turizm işletmecileri
üzerinde olumsuz etkileri olabilmektedir. İklim değişikliği su mevcudiyetini üç şekilde etkileyebilir: dağ
buzullarının erimesi; yağış ve buharlaşma modellerinin değişmesi ve yer altı suyu kaynaklarının tuzlanmasına
sebep olan deniz seviyesi yükselişi. Tarımsal sulama veya diğer endüstriyel kullanımlara yönelik artan su talebi
su mevcudiyeti üzerindeki baskıyı artıracaktır. Bu nedenle su konusunda turizm işletmecilerinin yerleşik
kullanıcılarla rekabete girdiği görülebilir.
Pek çok endüstri gibi turizm de iklim değişikliğine bağlı şiddetli hava koşullarının etkilerinden zarar
görmeye açıktır. Özellikle de kıyı turizmi risk altındadır. Getirdikleri rüzgârlar, dalgalar, yağmurlar ve fırtına
kabarmaları ile birlikte şiddetli fırtınalar endüstrinin dayanmakta olduğu ulaşım, elektrik gücü ve su şebekesi
alanlarında aksaklıklara sebep olabilir. Sigorta şirketlerinin daha sık ve daha şiddetli hava olayları sonucu daha
büyük hak taleplerine cevap vermesi sigorta primlerinde artışlara yol açabilir. Risk seviyeleri belirli eşikleri
aştığında, sigortacılar artık teminat kapsamı sunmayacak veya primleri risk altında olanların
karşılayamayacağı yüksekliğe getireceklerdir. Bunun başta kıyı alanlarındakiler olmak üzere turizm
işletmecileri üzerinde ciddi etkileri olabilir. Daha yoksul ülkeler şiddetli hava koşullarının etkilerine daha az
dirençli olma ve daha şiddetli hava koşullarına daha az uyum sağlayabilme eğilimi göstermektedirler. Buna
bağlı olarak, yerel altyapılara dayandıkları ölçüde, bu ülkelerdeki turizm endüstrileri zarar görmeye zengin
ülkelerdekilerden daha açık olacaklardır (Nicholls, 2014: 8).
Martinique'deki devamlı yağışlara veya Anguilla'daki kasırgalara ilişkin çalışmaların da göstermiş
olduğu gibi, aşırı hava olayları ziyaretçilerin belirli bir turizm mekânının çekiciliğine ilişkin algılarını
etkileyebilmektedir. İklim değişikliğinin insan sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkisi en çok, iklime bağlı sağlık
etkilerinden zarar görmeye daha açık olan, yetersiz beslenmenin veya gıda-su kaynaklı hastalıkların yaşandığı
yerlerdeki nüfus tarafından hissedilecektir. Dünyanın bazı kısımlarında gıda ve su kaynakları iklim
değişikliğinin tehdidi altındadır ve bu trendin artması öngörülmektedir. İklim etkileri, daha hassas veya daha
az gelişmiş ülkelerde, toplumların tepki verme becerilerini bastırma potansiyeline sahiptir. Turizm işletmeleri,
özellikle de dünyanın daha yoksul kesimlerinde bulunanlar, iklimin gıda ve su güvenliği ve kamu sağlığı
üzerindeki etkilerinin sebep olacağı azalmış güvenlik ve sosyal huzursuzluğa karşı daha hassas olacaklardır
(Nicholls,2014: 8).
2007 yılı Ekim ayında Davos’ta yapılan “İklim Değişikliği ve Turizm Konferansı”nda, dünyanın en
büyük on turizm bölgesinin beşi “sıcak noktalar” olarak tanımlanmıştır (UNWTO ve UNEP, 2008: 30);
(Şekil 2). Bu bölgeler Avustralya, Pasifik Okyanusu, Hint Okyanusu, Akdeniz ve Karayipler’dir. Sözü edilen
bölgeler, iklim değişikliğinin tehdidi altındaki bölgelerdir. Her bölge iklim değişikliğinin doğrudan ve dolaylı
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etkilerine göre ayrıca derecelendirilmiştir (Hoegh-Guldberg, 2008: 17); (Çizelge 1). Listenen bölgelerden
Karayipler ile Avustralya ve Yeni Zelanda, on kriterden sekizinin tehdidi altındadır. Türkiye’nin de içinde yer
aldığı Akdeniz Havzası ise, on kriterden beşinin tehdidi altındadır.

Şekil 2. Turizm odaklarını etkileyen temel iklim değişikliği etkilerinin coğrafi dağılımı.
Kaynak: UNWTO ve UNEP, 2008: 31.

Avrupa, uluslararası turizm bakımından dünyanın en önemli bölgesidir. Dünya Turizm Örgütü’nün verilerine
göre, 2017 yılında dünya genelindeki uluslararası turist varışları 1.326 milyon olup bunun içinde Avrupa
ülkelerinin payı yaklaşık %51’dir (672 milyon). Avrupa’yı ziyaret eden uluslararası ziyaretçilerin %39’7’si
ise (267 milyon) Türkiye’nin de içinde yer aldığı Akdeniz ülkelerini ziyaret etmişlerdir (UNWTO, 2018).
Dolayısıyla dünya turizmi bakımından bu denli önemli olan bir bölge iklim değişikliğinden kaynaklanan
risklerle karşı karşıyadır (Ehmer ve Heymann, 2008:9).
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Güneydoğu Asya
Ortadoğu
Afrika
Akdeniz
Kuzey Avrupa
Güney Amerika
Karayipler
Kuzey Amerika

Sıcak yazlar

Bölgeler

Sıcak bölge

Çizelge 1. 21. yüzyılın ortalarından sonuna doğru turizm destinasyonlarını bekleyen riskler


























*Küçük ada ülkeleri.
Kaynak: Hoegh-Guldberg, 2008.
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Akdeniz Bölgesi için tanımlanan riskler, daha sıcak yaz ayları, karasal bölgelerdeki ve denizlerdeki
biyoçeşitlilik kayıpları, su kıtlıkları, bulaşıcı hastalıkların artması olarak sayılabilir. İklim değişikliğinden
kaynaklanan tüm bu riskler ise bölgedeki turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyecek potansiyele sahiptir.
İklim değişikliğinin dünyadaki turizm üzerindeki mevcut ve olası etkileri yukarıda açıklanmıştır.
Buraya kadar anlatılanlar, IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) tarafından öngörülen iklim
değişikliğinin başlıca etkileridir. Bu etkilerin turizm sektörüne mevcut ve olası yansımaları aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir (Çizelge 2).
4. İklim değişikliğinin Türkiye turizmine mevcut ve olası etkileri
İklim değişikliği, ekosistemlerin sürdürülebilirliğini tehdit eden ve dünyadaki milyarlarca insan ve
uluslar için ciddi ekonomik ve sosyal zorluklara neden olan küresel bir insani kalkınma sorunudur. Türkiye bu
konuda bir istisna değildir ve yukarıda da kısmen değinildiği gibi, iklim değişikliğinin etkilerine karşı son
derece hassas bir konumda olan ülkedir (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016b). IPCC raporlarına göre
de, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bir bölgede yer alan Türkiye’de, turizmin durumunu anlamak ve
iklim değişikliğinin bu sektörde doğurduğu olumsuzluklara karşı daha iyi politikalar ve stratejileri formüle
etmek için iklim değişikliğinin karakteristikleri çok iyi şekilde anlaşılmalıdır.
4.1.

İklim değişikliğinin Türkiye’ye etkilerine ilişkin göstergeler

Küresel sonuçlarla uyumlu olarak Türkiye’de de ortalama sıcaklıklar yükselmekte, soğuk ekstremler
azalırken sıcak ekstremlerin frekansı, şiddeti ve alansal dağılışı artmaktadır. Yıllık ortalama, yıllık ortalama
maksimum ve minimum hava sıcaklıkları üzerinde yapılan bir çalışma, çalışmada kullanılan istasyonların
çoğunda sıcaklıkların istatistiksel açıdan anlamlı bir artış eğilimi içinde olduğunu ortaya koymuştur (Türkeş
vd., 2002).
Çizelge 2. Turizm destinasyonlarında başlıca iklim değişikliği etkileri ve turizme muhtemel etkileri
Etki
Daha yüksek sıcaklıklar

Azalan kar örtüsü ve küçülen
buzullar
Aşırı fırtınaların yoğunluğunda
ve sıklığında artış
Bazı bölgelerde buharlaşmanın
artışı ve yağışın azalması
Bazı bölgelerde yoğun yağışların
sıklığında artış
Deniz seviyesinin yükselmesi
Deniz yüzeyi sıcaklıklarında
artış
Karasal ve denizel
biyoçeşitlilikte değişiklikler
Daha sık ve büyük orman
yangınları
Topraktaki değişiklikler
(Örneğin: nem düzeyleri,
erozyon ve asitlik)

Turizme muhtemel etkileri
Mevsimselliğin değişmesi, turistler için ısı stresi, soğutma maliyetleri, bitki-yaban
hayatı-böcek popülasyonlarında ve dağılışında değişiklikler, bulaşıcı hastalıkların
yayılışı.
Kış sporları destinasyonlarında kar yetersizliği, kar yapma maliyetlerinde artış, daha
kısa kış sporları mevsimi, peyzajın estetiğinin azalması.
Turizm tesisleri için risk, sigorta maliyetlerinde artış/sigorta edilebilirlikte kayıp, iş
kesintisi maliyetleri.
Su kıtlığı, turizm ve diğer sektörler arasında su konusunda rekabet, çölleşme, talebi
etkileyen ve altyapıyı tehdit eden yangınların artması.
Tarihsel mimari ve kültürel varlıklarda sel hasarı, turizm altyapısına zarar, değişen
mevsimsellik.
Kıyı erozyonu, plaj alanı kaybı, liman bölgelerini korumak ve sürdürmek için
yüksek maliyetler.
Mercanların beyazlamasında artış, şnorkel ve dalış destinasyonları ile deniz
kaynakları ve estetikte bozulma.
Destinasyonlardaki türler ve doğal çekiciliklerin kaybı, tropikal-subtropikal
ülkelerde daha yüksek hastalık riski.
Doğal çekiciliklerin kaybı, sel riskinin artması, turizm altyapısına zarar.
Destinasyon çekicikileri üzerindeki etkiler ile arkeolojik varlıklar ve diğer doğal
kaynakların kaybı.

Kaynak: UNWTO ve UNEP, 2008: 6.
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Türkiye’de 1950-2010 döneminde günlük maksimum sıcaklıklarda gözlenen değişmelere ilişkin
yapılan bir çalışma, yıllık yaz (≥ 25 °C) ve tropikal gün (≥ 30 °C) sayılarının 1950-1975 döneminde hafif bir
azalma, 1975 sonrasında belirgin bir artış eğilimi gösterdiğini ortaya koymuştur. 2010 yılında, başta
Kuzeydoğu Anadolu bölümü olmak üzere Türkiye’nin büyük bir bölümünde yıllık yaz/tropikal gün sayıları
1961-1990 dönemi ortalamasının 3 standart sapma değeri üzerine çıkmıştır (Erlat ve Türkeş, 2013). Dünya
Meteoroloji Örgütü tarafından iklim komisyonu (CCl/CLIVAR Expert Team) tarafından önerilen 27 iklim
indisine göre, birçoğu % 5 düzeyinde anlamlı olmak üzere Türkiye’deki yaz, sıcak gün ve gece ile tropikal
gece sayıları 1960-2010 döneminde artış, don olaylı gün, serin gün ve serin gece sayıları ise azalma eğilimi
göstermiştir (Şensoy vd., 2013). Türkiye’de yaz mevsiminde günlük maksimum hava sıcaklıklarında 90.
persantil ölçütüne göre sıcak gün ve sıcak dalgalarının incelendiği bir çalışmada, 1965-2006 döneminde
Türkiye’nin batısında sıcak gün sayıları ve sıcak dalgalarının süresinin arttığı, bu artışın 1998 sonrası
belirginleştiği bulunmuştur. Yazarlar ayrıca, bu dönemde sıcak dalgalarının sayısı ile Akdeniz’de deniz yüzeyi
sıcaklıkları ve orman yangınları arasında kuvvetli bir ilişki bulunduğu sonucuna ulaşmıştır (Ünal vd., 2013).
Erlat ve Türkeş (2017) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, Türkiye’deki 92 klimatoloji ve
meteoroloji istasyonunda 1950–2016 döneminde kaydedilen yıllık tropikal gece sayılarında gözlenen
değişmeler ve eğilimler incelenmiştir. Tropikal gece, 2 metrede gözlenen minimum hava sıcaklıklarının
(Tmin) 20°C’den büyük olduğu gece olarak tanımlanmakta ve günlük Tmin’lerin 20°C’den yüksek olduğu
günler sayısı olarak adlandırılan basit bir indis aracılığıyla yıllık olarak incelenmiştir. Mann-Kendall sıra ilişki
katsayısı ve basit doğrusal regresyon analizleri, tropikal gece sayılarının istasyonların çoğunluğunda (92’nin
87’sinde) istatistiksel olarak anlamlı artış eğilimi gösterdiğini ortaya koymuştur. Yıllar arası değişmeler göz
önüne alındığında, değerlerin 1950-1984 döneminde uzun dönem ortalamasının genellikle altında kaldığı ve
azalma eğilimi gösterdiği belirlenmiştir. Türkiye’de bu dönem içinde en düşük yıllık tropikal gün sayılarına
1976, 1968 ve 1984 yıllarında rastlanmıştır. Yıllık tropikal gün sayıları 1985 yılından sonra sürekli pozitif
anomali göstererek kuvvetli bir artış eğilimi sergilemiş ve en yüksek sayılara 2010, 2012 ve 2016 yıllarında
ulaşmıştır. Gözlenen artış eğilimi tropik gece sayılarının zaten yüksek olduğu kıyı istasyonlarında
belirginleşirken, karasallığın arttığı, tropik gece sayılarının düşük ve daha değişken olduğu İç ve Doğu
Anadolu istasyonlarında zayıfladığı anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar Türkiye’de gece sıcaklıklarının 1980’li
yılların ortalarından itibaren hızla yükseldiğini ve minimum sıcaklık rejiminin ya da istatistiksel dağılımının
dikkat çekici bir biçimde değiştiğini göstermektedir (Erlat ve Türkeş, 2017).
Elde edilen sonuçlar Türkiye’de 1980’li yılların ortalarından itibaren minimum sıcaklıkların ve buna
bağlı olarak tropik gece sayılarının belirgin şekilde arttığını göstermektedir. Uzun dönem ortalamasının 5
standart sapma değerini geçen sayıların 2010, 2012 ve 2016 yıllarına ait olması, bu eğilimin son yıllarda
şiddetlenerek devam ettiğini kanıtlamaktadır. Yazarlar tarafından yıllık tropik gece sayılarında gözlenen bu
artış eğiliminin, günlük sıcaklık aralığının azalmasına, fenolojik olayların başlama ve sona erme tarihlerinin
değişmesine bununla bağlantılı olarak tarım zararlılarının ve patojenlerin çoğalma ve hayatta kalma sürelerinin
farklılaşmasına yol açacağı öngörülmektedir. Ayrıca gece sıcaklıklarının yükselmesi özellikle büyük kentlerde
yaşayan nüfus başta olmak üzere insan konforunu ve turizmi olumsuz etkileyeceği açıktır. Bu durum aynı
zamanda soğutma gün sayıları ve enerji tüketiminin artacağı anlamına gelmektedir (Erlat ve Türkeş, 2017).
Orman ve Şu İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan “İklim Değişiminin
Su Kaynaklarına Etkisi Projesi” isimli projenin İklim Değişimi Raporu’nda belirtildiği üzere, küresel iklim
modellerinin farklı emisyon senaryolarına dayalı simülasyonlarının bölgesel iklim modeli kullanılarak ölçek
küçültülmesi ile elde edilen bulgularına göre, 2015-2100 projeksiyon döneminde Türkiye’de hava
sıcaklıklarında ve yağışlarda beklenen değişimler kısaca şöyledir (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2016):
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4.1.1. Sıcaklık projeksiyonları


Türkiye genelinde RCP4.5 ve RCP8.5 senaryoları için HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR ve CNRM-CM5.1
modellerine dayalı RegCM4.3 bölgesel iklim model çözümlerinin dört mevsime ait 10’ar yıllık sonuçları
hesaplanmıştır.



Her üç model de projeksiyon dönemi boyunca (2015-2100) RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarına göre her üç
modele ait ortalama sıcaklık anomali değerleri dört mevsim için de referans dönemine göre pozitif sonuçlar
vermektedir.



Üç küresel iklim modeline ve her iki emisyon senaryosuna dayalı simülasyonların tamamının 2015-2100
projeksiyon döneminde mevsimsel ve yıllık ölçeklerde Türkiye üzerinde önemli bir ısınmayı işaret ettiği
görülmektedir.
2015-2100 periyodunun ilk yıllarında bazı bölgelerde çok daha küçük sıcaklık değişimleri ve hatta bazı
yıllarda soğumalar görülmekle birlikte ilerleyen yıllarda sera gazlarındaki artışın yarattığı iklim
zorlamaları bölgesel iklim değişkenliğinden daha baskın şekilde sıcaklıkların artışını hızlandırmaktadır.
Her iki senaryo durumunda da kış mevsimi sıcaklıklarının 2050 yıllarından sonra 1970-2000 dönemine
nazaran en az 1°C fazla seyredeceği her üç model tarafından da öngörülmektedir.
Türkiye üzerinde özellikle 2091-2100 yılları arasında RCP4.5 senaryosunda sıcaklık artışları HadGEM2ES, MPI-ESM-MR ve CNRM-CM5.1 modelleri ile kuple edilen RegCM4.3 için sırasıyla 3,4°C, 2°C ve
2,5°C olarak bulunmuştur.
Daha yüksek emisyon senaryosu olan RCP8.5 de ise bu sıcaklık artış değerleri sırasıyla 5,9°C, 4,5°C ve
4,3°C’dir.
Türkiye genelinde sıcaklık artışları RCP8.5 senaryosunda 2050’li yıllara kadar RCP4.5 senaryosunun biraz
üzerinde seyretmesine karşın 2050’li yıllardan sonra RCP8.5 senaryosu daha yüksek sıcaklık artışlarını
göstermektedir.
Sıcaklık artışları yaz ve ilkbahar mevsimlerinde kış ve sonbahar mevsimlerinden daha yüksektir (Su
Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2016).











4.1.2. Yağış Projeksiyonları


Türkiye genelinde yağışın bölgesel, mevsimsel ve yıllık değişimlerinin HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR ve
CNRM-CM5.1 modellerine dayalı RegCM4.3 bölgesel iklim model çözümlerinin RCP4.5 ve RCP8.5
senaryoları altında 2100 yılına kadar 10’ar yıllık sonuçları hesaplanmıştır.



RCP4.5 ve RCP8.5 senaryoları için HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR ve CNRM-CM5.1 modellerine ait
yağış projeksiyonları yer sistem modellerine bağlı olarak projeksiyon dönemi boyunca (2015-2100)
bölgesel olarak yağışlarda artış ve azalışların meydana geleceğini göstermektedir.



Genel olarak projeksiyon dönemi boyunca on yıllık mevsimsel yağış ortalamalarında RCP4.5 senaryosu
için -50 mm ile 40 mm arasında RCP8.5 senaryosuna için ise -60 mm ile 20 mm arasında değişimler
öngörülmektedir.



Yağışta meydana gelen bu değişimler, göz önüne alınan dönemler ve RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarına
bağlı olarak birbirinden önemli farklılıklar da gösterebilmektedir. Örneğin MPI-ESM-MR modeli 20152100 arasında dönemsel olarak Türkiye genelinde 10’ar yıllık ortalamalar bazında 10,6 mm yağış
artışlarının yanı sıra 7,7 mm ile 28 mm arasında değişen yağış düşüşlerinin meydana geleceğini işaret
etmektedir.
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Bunun yanı sıra 2015-2040 döneminde modeller arasında uyum bulunmazken, 2041-2070 projeksiyon
döneminde HadGEM2-ES ve MPI-ESM-MR modelleri her iki emisyon senaryosuna göre yağışta
azalmalar öngörmektedir.



RCP8.5 durumunda bu yağış azalmaları şiddetlenmektedir. Projeksiyon döneminin son otuz yılında ise
Türkiye genelinde benzer yağış düşüşleri gerçekleşmektedir (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2016).
4.2. İklim değişikliğinin Türkiye turizmine etkileri konusundaki göstergeler

Buraya kadar anlatılanlar iklim değişikliğinin Türkiye’ye olan ve olabilecek etkilerini somut olarak
ortaya koymaktadır. Bu olumsuzlukların turizme yansımalarını görmek için daha ayrıntılı bilgilere ve verilere
bakmakta yarar vardır.
4.2.1. Karasal sıcaklık ve ısı indeksi değerlerindeki değişim
Bilimsel araştırmalar, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası’ndaki iklim değişikliğinin
sonuçlarının, hemen hemen her değişkende diğer bölgelere oranla daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.
Akdeniz havzasında sıcaklıklar sanayi öncesi döneme göre ortalama 1.4ºC artış göstermiştir. Bu rakam küresel
ortalamanın yaklaşık 0.4 derece üzerindedir (Cramer vd., 2018).
Türkiye’de turizm hareketleri deniz-kum-güneş eksenli olup Akdeniz ve Ege kıyılarında
yoğunlaşmıştır. Bu bölgelerde Antalya başta olmak üzere Muğla, Aydın ve İzmir illeri önemli turizm
merkezleridir. Türkiye’nin en çok yabancı ziyaretçi alan turizm bölgesi konumundaki Antalya ilinin 19902011 yıllarına ait ortalama sıcaklıkları incelendiğinde artış trendi açık bir şekilde görülmektedir. 1990-1999
dönemine ait ortalama yıllık sıcaklık değeri 17,9°C, 2000-2009 dönemine ait ortalama yıllık sıcaklık değeri
ise 19,4°C olarak belirlenmiştir. İkinci 10 yıllık dönemin ortalaması, ilk 10 yıllık dönem ortalamasından 1,5°C
daha yüksek olup, bu değer Dünya Turizm Örgütü’nün 2003 yılında yapmış olduğu öngörülere kıyasla oldukça
yüksektir (T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016a: 217). Gözlenen hava sıcaklıklarındaki hızlı değişmelere
ek olarak, iklim modelleri gelecekte Türkiye ve bölgesindeki hava sıcaklıklarında önemli ve hızlı artışların
olacağını göstermektedir. Bu nedenle, yapılan araştırmalara ve yukarıda kısaca özetlenen iklim
projeksiyonlarına göre, 21. yüzyılda Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında 40°C’nin üzerinde ekstrem sıcaklıkların
ölçüldüğü günlerin sayısında büyük artışlar olacağı ve bu bölgelerin aşırı sıcaklar nedeniyle kitle turizminin
karakteristik özelliği olan dinlenme, rahatlama ihtiyacını yerine getiremez duruma geleceği beklenmektedir.
2011 yılı meteorolojik verileri kullanılarak Antalya iline ait ısı indeksi değerleri hesaplanmıştır
(Çizelge 3). Isı indeksi skalası ve hissedilen sıcaklıklara göre ortaya çıkabilecek sonuçlar hakkındaki bilgiler
ise Çizelge 4’te yer almaktadır (T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016a: 218).
Çizelge 3. Antalya İli Ortalama ve Maksimum Sıcaklıklara Göre Isı İndeksi Değerleri (2011)
Aylar

Ortalama
Sıcaklık (°C)

Maksimum
Sıcaklık (°C)

Ortalama
Nispi Nem
(%)

Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül

19,9
25,1
28,6
29,6
26,7

30,6
38,5
38,5
41,5
37,6

65,7
57,1
60,1
50,0
50,3

Isı İndeksi
(°C)
(Ort.
Sıcaklığa
Göre)
20
25
30
30
27

Isı İndeksi (°C)
(Mak.Sıcaklığa
Göre)

35
55
72
60
48

Kaynak: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016a: 218.
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Çizelge 4. Isı İndeksi Skalası
Hissedilen
Sıcaklık (°C)
27-32

Kategori

Etkiler

Dikkat

Fiziksel etkinlik ve bu şartlarda etkilenme süresine bağlı olarak;
oluşan termal stresten dolayı halsizlik, sinirlilik, dolaşım ve
solunum sisteminde birçok rahatsızlık meydana gelebilir.

32-41

Aşırı Dikkat

41-54

Tehlike

Fiziksel etkinlik ve bu şartlarda etkilenme süresine bağlı olarak;
kuvvetli termal stres ile birlikte ısı çarpması, ısı krampları ve ısı
yorgunlukları muhtemeldir.
Güneş çarpması, ısı krampları veya ısı bitkinliği. Fiziksel
etkinlik bu şartlarda etkilenme süresine bağlı olarak; şiddetli
termal stres ile birlikte ısı çarpması.
Isı veya güneş çarpması, termal şok an meselesi.

54

Aşırı Tehlike

Kaynak: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016a: 218.

2011 yılı için, ortalama sıcaklıklara göre hesaplanan ısı indeksi değerleri temmuz, ağustos ve eylül
aylarında “Dikkat” kategorisinde yer almaktadır. Ortalama sıcaklıklarda dahi Antalya’da hava koşullarına
bağlı olarak olumsuz sağlık koşullarının turistik etkinlikleri etkilemesi sözkonusudur. Maksimum sıcaklık
değerleri kullanılarak hesaplanan ısı indeksi değerleri ise haziran, temmuz ve ağustos aylarında son kategori
olan ve koyu renkle gösterilen “Aşırı Tehlike” seviyesindedir. Eylül ayında hissedilen maksimum sıcaklıklar
“Tehlike” ve mayıs ayında da hissedilen maksimum sıcaklıklar “Aşırı Dikkat” düzeyindedir. Bu veriler
ışığında, 2011 yılındaki ısı indeksi değerlerinin bile turizm için tehdit oluşturacak düzeyde olduğunu söylemek
mümkündür. Gelecekte Akdeniz kıyılarında iklim değişikliğine bağlı olarak yaz sıcaklıklarının 40°C’nin
üzerine çıkacağı düşünülürse, nem oranının da en az %50 olması durumunda hissedilen sıcaklık 55°C (Aşırı
Tehlike seviyesi) olacaktır (T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016a: 218).
4.2.2. Deniz suyu sıcaklıklarındaki artış
Deniz suyu sıcaklıklarındaki artış, iklim değişikliğinin turizm üzerindeki olumsuz etkilerden biri
olduğu gibi bu etkinin saptanmasında önemli göstergelerden biridir. Kuleli (2017) tarafından yapılan bir
araştırma, bu artışın boyutlarını ve etki alanlarını gösterecek bir örnek olması açısından önem taşımaktadır.
Araştırmada, Gökova Körfezi’nde, son 30 yıl içinde gözlenen deniz suyu sıcaklığı ve deniz seviyesi yüksekliği
eğilimleri belirlenmiştir.
Araştırmada Gökova Körfezi deniz suyu sıcaklığı değerlerinin hesaplanmasında, Landsat 4-5-8
uydularının termal bandından alınan görüntülerden, uygun hesaplamalar kullanılarak, deniz yüzeyi sıcaklığı
dağılımı tespit edilmiştir. Hesaplamada kullanılan uydu görüntülerinin mevsim ve gün olarak aynı dönemde
olması önem taşıdığı için, farklı yıllara ait aynı ayın aynı gününe ait görüntüler seçilmiştir. Hesaplamada, 24
Ekim 1986 günü saat 08:05:52, 23 Ekim 2009 günü saat 08:36:46 ve 26 Ekim 2016 saat 08:46:56 tarih ve
saatlerine ait uydu görüntüleri kullanılmıştır. Gökova Körfezi’nin orta kısmından geçen bir hat boyunca
yapılan hesaplama neticesinde, Gökova Körfezi’ndeki deniz suyu sıcaklığının son 30 yılda, bazı alanlarda
yaklaşık 3.17°C yükseldiği belirlenmiştir (Şekil 3). Şekil 3’de gösterilen hat boyunca, farklı yıllara ait deniz
suyu sıcaklık değerleri karşılaştırıldığında ise, Gökova Körfezi’nde deniz suyu sıcaklığı yıllar içinde artış
eğilimi göstermektedir (Şekil 4).
Türkiye’yi çevreleyen deniz suyu sıcaklıklarındaki artışı gösteren önemli göstergelerden biri de
denizlerdeki yabancı tür sayısındaki artıştır. Türkiye İklim Değişikliği 6. Bildirimi’nde yer alan bilgilere göre,
son yıllarda Cebelitarık Boğazından Akdeniz’e tropikal akış ve iklim değişikliği nedeni ile su sıcaklığındaki
artış Akdeniz suyunun tropikalleşmesine neden olmuştur (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016a: 203).
Bu değişimde Suveyş kanalından giren yabancı türlerin sayısındaki artış da önemli rol oynamaktadır.
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Akdeniz son yıllarda Suveyş Kanalından yabancı giren tür sayısındaki artışla dünyada en fazla
biyolojik çeşitlilik değişimi yaşayan deniz konumuna gelmiş ve iklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik
üzerindeki etkilerinin en iyi gözlemlenebileceği bir bölge olmuştur. 20. yüzyılın ortalarına kadar Süveyş
Kanalı’ndan Akdeniz’e giren, yerleşen ve dağılan tür sayısı Kızıldeniz ve Akdeniz arasındaki sıcaklık ve
tuzluluk farklılıkları/bariyerleri nedeni ile oldukça azken, sonrasında bu sayıda oldukça dikkat çekici ve önemli
bir artış olmuştur. Bu artış Akdeniz’in suyunun ısınması ile doğrudan ilişkilidir. 2011 yılında yapılan bir
bilimsel çalışmaya göre, Akdeniz’de Süveyş Kanalından girmiş ve yerleşmiş tür sayısının 600’ün üzerinde
olduğu bildirilmektedir. Çınar ve diğ. (2011) tarafından, 1865 ve 2011 yılları arasında Türkiye kıyıları yabancı
tür kayıtlarının verildiği bilimsel makaleler, raporlar incelenerek detaylı bir çalışma gerçekleştirilmiş, yabancı
türler vektörleri ve orijin denizleri ile birlikte değerlendirilerek Türkiye kıyıları için bir yabancı tür envanteri
hazırlanmıştır. Çalışmada Türkiye kıyıları için 400 yabancı tür kaydı verilmiş olup bu türlerin 330’u Akdeniz,
165’i Ege Denizi, 69’u Marmara Denizi, 20‘si Karadeniz kıyılarında bulunmaktadır. Akdeniz’de kaydı
verilmiş olan toplam 330 türün % 74’ü Suveyş Kanalı yolu ile taşınan Lessepsian türlerdir (Çınar ve diğ.,
2011). Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2015 yılında Türkiye’deki yabancı türler üzerine hazırlanmış
olan raporda Doğu Akdeniz’de yabancı tür sayısı 450 olarak değerlendirilmiştir (T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, 2016a: 203). Daha güncel bir başka araştırmada ise, Akdeniz’deki işgalci türlerin sayısının 700’ü
geçtiği bildirilmektedir (Cramer vd., 2018).

Şekil 3. Son 30 yıldaki Gökova Körfezi deniz yüzeyi sıcaklık dağılımı (Landsat 4-5-8, Termal Band)
Kaynak: Kuleli, 2017.
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Şekil 4. Son 30 yıldaki Gökova Körfezi deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki artış trendi
Kaynak: Kuleli, 2017.

4.2.3. Deniz seviyesinin yükselmesi
İklim değişikliğinin en önemli sonuçlarından biri de deniz seviyesi yükselmesi ve bunun doğurduğu
risklerdir. Türkiye İklim Değişikliği 6. Ulusal Bildirimi raporunda deniz seviyesi yükselmesi şu şekilde
değerlendirilmektedir: “İklim değişikliğinin kıyı alanları üzerindeki etkileri çok fazla olacaktır. Kentleşme
baskısının en yoğun olduğu kıyı ve sahil alanları iklim değişikliğinin etkilerine karşı diğer alanlara göre daha
hassastır. Denizdeki olası bir yükselme ile kıyıya yakın sulak alanlar deniz suyu ile karışarak yok olma tehdidi
ile karşılaşabilecektir. Özellikle deniz seviyesi ve deniz seviyesinden en fazla 10 metre yüksekte bulunan
yerleşimlerin en yüksek risk altında olan alanlar olduğu belirtilmektedir.” (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
2016a: 207).
Türkiye'de deniz seviyesi artış senaryolarına göre beklenebilecek arazi kayıpları hakkında çalışmalar
bulunmaktadır. Çalışmaların sonuçları, Türkiye'nin kıyılarında iklim değişikliğinden en çok etkilenecek
yerlerin, tarımsal üretimin en yüksek olduğu alanlar, sulak alanlar ve düşük rakımlı turizm bölgeleri olduğunu
göstermektedir (Demirkesen ve diğerleri, 2008; Alpar, 2009; Kuleli ve diğerleri, 2009; Kuleli, 2010a; 2010b;
2010c; Simav ve diğ., 2013). Simav ve Şeker (2013) tarafından yapılan bir çalışmada, ulusal ölçekte denizle
ilgili afetler karşısında kıyı bölgelerinin genel risk durumunun ortaya çıkarılması hedeflenerek, tüm kıyı
alanlarına CVI (Coastal Vulnerability Index / Kıyı Etkilenebilirlik Göstergesi) analizi uygulanmıştır. CVI
analizinde; kıyı nüfus yoğunluğu, bitki örtüsü yüzdesi, topografyası, insan gelişmişlik durumu gibi altı ana
gösterge kullanılarak basit bir modelle etkilenebilirlik indeksleri hesaplanmış ve bu indekslerin büyüklüğüne
göre kıyı illeri için en düşükten en yükseğe olacak şekilde risk dereceleri karşılaştırılmıştır. Bu analiz
sonucunda delta alanlarına sahip Adana, Çanakkale, Samsun, Balıkesir ve Aydın illeri en riskli bölgeler olarak
belirlenmiştir (Simav ve Şeker, 2013).
Kuleli’nin (2010a; 2010b; 2010c) yaptığı çalışmalara göre ise, tüm Türkiye kıyılarında 0-10 m
yükselti, 28 il, 191 ilçe, 181 yerleşim birimi (belde-köy), 25 milyon nüfus ve yaklaşık 7320 km2 alanı
kapsamaktadır. Bu verilere göre risk bakımından bölgeler en çoktan en aza doğru; Akdeniz, Ege, Marmara
ve Karadeniz bölgeleri şeklinde sıralanmıştır. İller bakımından ise sıralamada ilk dört il, İzmir, Antalya, Muğla
ve İstanbul olarak belirlenmiştir.
Bu alanlara örnek olması açısından Kuleli (2017) tarafından Gökova Körfezi kıyıları incelenmiştir.
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) verileri, yeryüzünün topografik haritasının çıkarılması amacıyla
NASA tarafından yürütülen uluslararası bir proje neticesinde elde edilen, yeryüzüne ait üç boyutlu sayısal arazi
modeli verileri kullanılarak, Gökova Körfezi için deniz seviyesi yükselmesi risk değerlendirmesi haritası
yapılmıştır (Şekil 5). Şekil 5’teki haritada, deniz turizmi açısından son derece öneme sahip olan neredeyse tüm
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koy ve körfezler ile mevcut turizm tesislerinin, birinci derecede risk altında olduğu görülmektedir. Şekil 6’da,
deniz seviyesi yükselmesi durumunda Bodrum yarımadası ve deniz turizmi açısından son derece önem taşıyan
koyların durumu gösterilmektedir. Haritada açıkça görüleceği gibi, konaklama yapılan turizm tesis
altyapılarının olduğu yerleşim alanları ile deniz turizminin olmazsa olmazı olan doğal koyların tamamı risk
altındadır. Bodrum Merkez, Gümbet, Bitez, Ortakent, Turgutreis, Yalıkavak, Gündoğan, Türkbükü, Torba,
Güllük gibi turizm yerleşim ve tesis alanları ile Yalıçiftlik, Kargıcak, Kissebükü, Çökertme, Ören, Akyaka,
Çamlık Koyu, Okluk Koyu gibi yerler, mavi yolculuk için önemli doğal koylar risk taşıyan alanların başında
gelmektedir (Şekil 7). Türkiye kıyılarında meydana gelen kıyı erozyonu, sel ve su baskınları özellikle yakın
geçmiş değerlendirildiğinde önemli sorunlardır. Turistik ve kıyı şeridinde yer alan yerleşimler özellikle tehdit
altındadır. Turizm sektörü, diğer birçok sektörden farklı olarak hem doğal çevreyi etkileyen hem de kaynak
olarak kullandığı çevreden etkilenen bir sektördür. Sıcaklık artışı, deniz seviyesindeki yükselme ve aşırı hava
olayları kitle turizmini doğrudan etkileyecektir (Kuleli, 2017). Aynı çalışmada Kuleli (2017), iklim
değişikliğinin 2015 yılı itibarı ile Türkiye kıyılarına her yıl maliyetinin yaklaşık 16 milyar dolar olarak
hesaplandığını bildirmektedir.

Şekil 5. Gökova Körfezi deniz seviyesi yükselmesi risk değerlendirme haritası
Kaynak: Kuleli, 2017.
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Şekil 6. Deniz seviyesi yükselmesi durumunda Bodrum Yarımadası’nın durumu
Kaynak: Kuleli, 2017.

Şekil 7. Deniz seviyesi yükselmesi durumunda Gökova Körfezi ve koyların durumu
Kaynak: Kuleli, 2017.

5. İklim değişikliği Türkiye turizmi için bir tehdit mi?
İklim değişikliğinin Türkiye’ye özellikle de turizmin yoğun olarak yapıldığı kıyı bölgelerine olan
etkileri yukarıda somut bilimsel verilerle ayrıntılı olarak açıklanmıştır. İklimsel etmenlerin turizme olan
etkilerini ölçmek için geliştirilen matematiksel yöntemler çerçevesinde yapılan çalışmalara göre, Türkiye’nin
Ege ve Akdeniz kıyılarında günümüzde sıcaklıkların artışı ile birlikte turizm sezonu bahar aylarına doğru
genişlemekte ve sezon kısmen uzamaktadır. Ancak 2050’li yıllara gelindiğinde, bahar ayları turizm için uygun
olsa da, yaz aylarında Ege ve Akdeniz kıyılarında turizm faaliyetlerini gerçekleştirmek mümkün olmayabilir.
Özellikle turistlerin tatil yapacakları dönemleri, okulların tatil olduğu yaz aylarına getirmeleri nedeniyle
Türkiye’nin güney ve batı kıyıları yaz aylarında tercih edilmeyen turizm destinasyonları olma tehlikesi ile
karşı karşıyadır. Ayrıca, kuzey ülkelerden Türkiye’ye gelen turistler, yaşadıkları bölgelerin kitle turizmine
elverişli hale gelmesi durumunda yurtdışına seyahat etme ihtiyacı duymayabileceklerdir (T.C.Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, 2016a: 218). Nitekim Ehmer ve Heymann (2008) 2030’da iklim değişikliğinin
“kazananları” ve “kaybedenleri”ni belirlemek için bir skorlama modeli kullanmışdır. Modele göre Avrupa
içindeki Danimarka, Almanya ve Birleşik Krallık gibi kuzey destinasyonları listenin en üst sırlalarında yer
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almışlardır. Bu ülkeler kazananlar grubundadırlar. Buna karşılık Türkiye’nin de içinde yer aldığı İspanya,
Portekiz, Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs ve Malta’dan oluşan Akdeniz ülkeleri, listenin en altında olup
kaybedenleri oluşturmaktadırlar (Abegg ve Steiger, 2011:271; Ehmer ve Heymann, 2008). İklim değişikliği
ile ilgili bu veriler, Türkiye’deki turizmin lokomotifi durumundaki Akdeniz ve Ege kıyılarının iklim değişikliği
bakımından son derece hassas ve kırılgan bir yapıya sahip olduğunu ve bunun sonuçlarına hazırlıklı
olunmasının gerektiğini ortaya koymaktadır.
6. İklim değişikliği Türkiye turizmi için bir fırsata dönüştürülebilir mi?
İklim değişikliğinin en azından kısa ve orta vadeli olmak üzere sektöre yönelik bazı olumlu etkileri de
olabilir. Yeni coğrafi bölgeler turizm açısından daha çekici hale gelebilir. Kuzey Avrupa, İskandinavya ve
Alaska'nın, sıcaklıklar yükseldikçe ziyaretçiler için daha popüler hale gelmesi olasıdır. Nitekim çeşitli
araştırmalar turizmin yaz turizmi için cazip iklim koşullarına sahip yerler olan yüksek enlemler ve alçak
enlemlerde de yüksek kesimlere ve dağlık alanlara doğru kayacağını göstermektedir (Abegg ve Steiger, 2011:
269). Çeşitli yazarlar kuzeybatı Avrupa’nın ikliminin turizm için daha çekici hale gelmeye başladığını iddia
etmekte ve bu bölgelerde yaşayanların tatil için başka bölgelere gitmek yerine kendi yaşadıkları bölgeleri tercih
edecekleri öne sürülmektedir (Abegg ve Steiger, 2011: 271). Ayrıca ısınan dünyada buzullar, Antarktika veya
deniz seviyesinin altındaki adalar gibi bölgeleri ve doğal fenomenleri görmek için seyahat eden turistlerin risk
altında olduğuna ilişkin de bazı kanıtlar mevcuttur. Elbette, deniz buzlarındaki azalmanın Arktik yolcu
gemilerinde zaten mevcut olan hızlı artışa katkıda bulunması beklenmektedir. Ancak, bu 'son şans' turizminin
sunduğu fırsatlar, tanımı gereği kısa ömürlü olacaktır (Nicholls, 2014: 8).
Dağlık bölgeler, küresel turizm açısından önemli destinasyonlardır. Çünkü sahip oldukları peyzaj ve
kültürel değerler bakımından çekici alanlardır. Dağlık alanlarda kış mevsiminde sıcaklık artışı ve yetersiz kar
yağışlarına bağlı olarak turizm sezonu kısa olsa da, diğer mevsimlerde özellikle de yaz aylarında, doğa
yürüyüşü, kampçılık, dağcılık, dağ bisikletçiliği vb. açıkhava rekreasyonel etkinlikleri ile turizm sezonunu
uzatmak mümkün olabilir. Böylece kış turizmi bakımından iklim değişikliğinden olumsuz yönde etkilenen
dağlık alanlarda turizmi bütün yıla yaymak mümkün olacağından, sektör için yeni fırsatlar ortaya çıkmış
olacaktır (UNWTO ve UNEP, 2008: 7).
Bu fırsatlar Türkiye için de geçerlidir. Türkiye dağlık bir ülke olup topografik bakımdan büyük
çeşitliliğe sahiptir. Ülke yüzölçümünün yaklaşık olarak %56,8’i 1000-5137 m yükselti aralığındaki dağlık
alanları oluşturmaktadır (Yılmaz ve Elibüyük, 2010; Vanat, 2018). Geniş yüzölçümüne sahip ve topografik
olarak 1000 metrenin üzerindeki alanların %56,8’ini kapladığı ülkede, bölgesel iklim farklılıkları vardır. İklim
değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı bu avantajlı doğal özelliklerin yanında büyük bir kültürel çeşitliliğe de
sahip olan Türkiye’de, bu potansiyel sektör açısından bir fırsata dönüştürülebilir. Ancak bu durum sanıldığı
kadar da kolay olmayacaktır. Zira iklim değişikliğinin turizm üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek
ve bu olumsuzluğu fırsata çevirmenin koşulları vardır. Bu koşulların başında turizm sektörünün iklim
değişikliğinin etkilerine karşı mücadele bağlamında Türkiye turizminde politika, strateji ve planlama
çalışmalarında köklü değişikliklerin yapılmasını gerektirmektedir. Nitekim ülke turizminin bugünkü genel
yapısı ile iklim değişikliği ile mücadele bağlamında yapılması gerekenler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir
(Çizelge 5).
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Çizelge 5. Türkiye turizminde mevcut durum ve iklim değişikliğine uyum çerçevesinde yapılması gerekenler
İklim değişikliğine uyum çerçevesinde yapılması
gerekenler
Yeni ve iklim değişikliğine uyum sağlayan
sürdürülebilir turizm politikalarının oluşturulması

Turizmde mevcut durum
Mevcut turizm politikaları
Deniz- kum-güneş (kıyı) turizmi odaklı bir yapı

Turizm çeşitliliğinin artırılması

Turizmde mevsimsellik

Turizmin tüm yıla yayılması

Kıyı bölgelerinde
yatırımları

yığılmış

turizm

altyapısı

ve

Altyapı olanakları ve yatırımların turizm potansiyeli
olan diğer alanlara yaygınlaştırılması

İklim değişikliğinin sektöre etkileri konusunda turizmin
tüm segmentlerinde yetersiz veya sınırlı bilimsel veriler

İklim değişikliğinin sektöre etkileri konusunda
bilimsel çalışma ve verilerin geliştirilmesi

Bu tabloda olumsuz görünen Türkiye turizminin yapısal özelliklerinden değişme yolunda olan en
önemli öge, sektörün deniz-kum-güneş odaklı kıyı turizminden diğer turizm çeşitlerine doğru yönelimi
olmuştur. Ancak bunun da henüz tam anlamıyla başarıldığı söylenemez.
Türkiye, 1980’li yıllardan 2000’li yıllara kadar olan süreç içinde turizmde önemli hamleler yapmış,
özellikle deniz-kum-güneş ve kültür ürünlerine dayalı kitle turizminde ciddi bir nicel büyüme yaşamıştır.
2000’li yıllarla birlikte bu iki alandaki büyüme devam etmiş, öte yandan turizmin çeşitlendirilmesi ve böylece
mevsimlere ve bölgelere adil bir şekilde yayılabilmesi için yoğun çaba gösterilmiştir. Bu bağlamda, sağlık,
kurvaziyer, golf turizmi gibi türlerde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Günümüzde bu çabalara katkı sağlaması
öngörülen bir diğer turizm türü ise, kayak turizmi veya kış turizmidir (Demiroğlu, 2015; TÜRSAB, 2018a).
Türkiye’nin ortalama yükseltisi 1141 m olup bu ortalama Anadolu’da 1600 metreye erişmektedir ve
ülke topraklarının yaklaşık %60’ı dağlık alanlardan oluşmaktadır (Yılmaz ve Elibüyük, 2010; Vanat, 2018:
203). Topografya ve iklim koşullarının kış turizmi için uygun olması, ülkede turizmin çeşitlendirmesi
çalışmaları bakımından bir avantajdır. Bu avantaj doğru bir şekilde değerlendirilmeye başlanmış ve Türkiye’de
kayak turizmi özellikle son yıllarda hızlı bir değişim sürecine girmiştir. Ülkenin dört bir yanına yayılan kayak
alanları ve merkezlerinin inşa edilmesi ve yenilenmesine yönelik yatırımlar artarak devam etmekte; kayak ve
kar sporlarının tanıtımı ve popülerliği Türk toplumu içinde yavaş yavaş yükselişe geçmektedir (Demiroğlu,
2015). Son verilere göre kayak alanlarında 5 ve daha fazla mekanik tesisin bulunduğu kayak merkezi sayısı
40’ın üzerinde olup, buna ilaveten 50 yeni alan potansiyel yeni kayak alanı olarak belirlenmiştir. Ülkede
807.000 ulusal kayakçı bulunmaktadır. Yıllık 1.200.000 kayak merkezi ziyaretinin içinde yabancıların oranı
%15’tir (Vanat, 2018: 205). Türkiye’de kış turizmi konusunda ilk önemli gelişmenin yaşandığı Uludağ’dan
sonra, başta Erciyes Dağı ve Palandöken Dağı olmak üzere 45 kayak merkezinde kış turizmini geliştirmeye
yönelik planlama, yatırım ve altyapı çalışmaları sürmektedir. Ancak kış turizmi merkezlerindeki bu gelişmeler
turizmin çeşitlendirilmesi adına olumlu gözükmekle birlikte, yapılan ve yapılacak yatırımlarda iklim
değişikliğinin etkilerinin ne kadar dikkate alındığı belirsizdir. Zira yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi
kış turizmi iklime bağımlılığı yüksek ve iklim değişikliğine de o derece duyarlı bir turizm çeşididir.
Türkiye’deki dağlık alanlar veya kış turizmi merkezlerinde iklim değişikliğinin mevcut ve olası etkileri
konusunda yeterli bilimsel çalışmaların olduğu söylenemez. Ancak son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar
(Çalışkan, Çiçek ve Matzarakis, 2012; Demiroğlu, 2015; Demiroğlu, De Feritas vd., 2015; Demiroğlu, Turp
vd., 2015) bu konuda olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Türkiye, konumu ve iklim özellikleri
bakımından iklim değişikliğinin etkilerine açık bir ülke olduğundan, iklim değişikliğinin etkileri konusundaki
araştırmalar yalnızca kıyı bölgeleri ile sınırlı kalmamalıdır. Son yıllarda yatırımların artırıldığı dağlık alanlar
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ve kış turizmi merkezlerinde de iklim değişikliği ve etkilerine ilişkin bilimsel araştırmaların yürütülmesi
yaşamsal bir öneme sahiptir.
Dağlık ve kırsal alanlarda gerçekleştirilen başta yayla turizmi olmak üzere diğer kırsal turizm türleri,
iklim değişikliğinin etkilerini fırsata çevirebilecek önemli turizm seçeneklerinden biridir. Doğu Karadeniz
Bölümü’ndeki yaylalarda turizm/rekreasyon giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle 1990’lı yılların başından
itibaren gerek bölge gerekse buradaki yaylalar Turizm Bakanlığı ve turizm şirketleri tarafından özellikle iç
turizmde yeni bir destinasyon ve buralarda yapılacak olan turizm türü de kıyı kesimlerinde yapılan deniz
turizmine alternatif olarak sunulmaya başlanmıştır. Günümüzde Doğu Karadeniz Bölümü’nde yaz döneminde
iç turizm bakımından büyük hareketlilik yaşanmaktadır ve kırsal turizm her geçen gün gelişme göstermektedir.
Nitekim bölgedeki turizmin özelliklerine bakıldığında: Giderek artan ve kitleselleşme yolunda olan bir iç
turizm talebi, buna karşılık düşük oranda dış turizm talebi; bu talepleri karşılamaya yönelik oluşmaya başlayan
arz; yerellikten sıyrılarak bölgesel hatta ulusal boyuttaki turizmle entegre olma çabalarının egemen olduğu bir
turizm faaliyetinden sözetmek mümkündür. Başlangıçta birkaç yaylada başlayıp giderek Doğu Karadeniz
Bölümü’ndeki çok sayıda yaylada görülmeye başlayan turizm hareketi, artık yerel özellikten sıyrılıp bölgesel
düzeyde yaygınlaşmıştır.
7. Sonuç
Dünya Turizm Örgütü’nün verilerine göre, 2016 ve 2017 yıllarındaki çeşitli olumsuz gelişmelere bağlı
olarak turist sayısı ve turizm gelirlerinde geçici bir düşüş yaşayan Türkiye’nin (UNWTO, 2018:15), son
yıllardaki uluslararası ziyaretçi sayısı yılda ortalama 30-39 milyon; turizm gelirleri ise 22,5-29,5 milyar USD
arasındadır. Türkiye’ye sırasıyla 2013 yılında 37 milyon, 2014 yılında 39,8 milyon, 2015 yılında 39,5 milyon
ziyaretçi gelmiştir. Ülkenin turizm gelirleri ise 2013 yılında 27,9 milyar, 2014 yılında 29,5 milyar ve 2015
yılında 26,6 milyar USD’dır (UNWTO, 2015:8; 2016:8). Türkiye, uluslararası ziyaretçi varışları bakımından
2013, 2014 ve 2015 yıllarında dünya sıralamasında 6. sırada yer almıştır (UNWTO, 2015: 6; 2016: 6). 1980
yılında Türkiye’nin turizmden elde ettiği gelirlerin GSMH içindeki payı %0,6 ve turizm gelirlerinin ihracata
oranı %11,2’dir. 2014 yılı verilerine göre ise turizm gelirlerinin GSMH içindeki payı %4,3 ve turizm
gelirlerinin ihracata oranı %21,8 olarak gerçekleşmiştir (TÜRSAB, 2018b). Yine 2015 yılı verilerine göre
Türkiye’de turizmin dış ticaret açığını kapamadaki payı %49,73’tür. Bütün bu veriler 1980’lerin başından
itibaren gelişmeye başlayan Türkiye turizminin günümüzde ülke ekonomisinde önemli bir yeri olduğunun açık
göstergeleridir. Üstelik yukarıdaki ekonomik veriler doğrudan turizmden sağlanan gelirlerle ilgilidir. Turizmin
çoğaltan etkisi dikkate alındığında, diğer çok sayıda iş kolunu harekete geçirdiği için turizm sektörünün
Türkiye’nin ekonomisinde ve ülkenin kalkınmasında ne denli önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir.
Turizm sektörü, iklim değişikliğine karşı son derece duyarlı ve olumsuz yönde etkilenen ekonomik
sektörlerden biridir. Bunun yanında iklim değişikliğinin yol açtığı ve açacağı olumsuzluklara karşı mücadele
etmek için de önemli bir role sahiptir. Ancak iklim değişikliği - turizm ilişkisinin iki farklı boyutu vardır.
Turizm sektörü ve onun tüm paydaşları bir yandan iklim değişikliğinin olumsuz etkisine karşı mücadele
ederken bir yandan da karbon emisyonundan kaynaklanan, sektörün küresel iklim değişikliği üzerindeki
etkisini azaltmaya yönelik eylem ve girişimlerde bulunmalıdırlar. Turizm sektörünün iklim değişikliği ile ilgili
bu mücadelesinde iklimin turizm üzerindeki etkilerine bakıldığında, iklimsel değişimlere uyum sağlamak
bilinen en acil yol olarak görülmektedir. Ancak turizmin iklim üzerindeki etkileri incelendiğinde temel
tartışmalar etki azaltma çalışmaları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bundan dolayı, sorunları çözmek için bütçe,
zaman ve diğer kaynaklar kısıtlı olduğundan, etki azaltma ve uyum çalışmalarının birlikte ele alınarak bir arada
yürütülmesi gerekmektedir. Ayrıca, genel olarak çevre ve ekonominin taban tabana zıt olduğu düşünülse de,
bir yöndeki ilerlemenin ancak diğer yönde yapılacak gelişmeler ile mümkün olacağı açıktır (Patterson, 2005).
Turizm ağırlıklı olarak doğal kaynaklara dayandığı için, Türkiye iklim değişikliğinin doğrudan
etkilerinden en fazla etkilenecek ve risk altında olan bir ülkedir. Başta kıyı turizmi olmak üzere kış sporları
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turizmi vb. turizm çeşitleri iklim değişikliğinden etkilenmektedir ve bu etkinin gelecekte daha da artması
beklenmektedir. Bu nedenle Türkiye’de turizmin iklim değişikliğinden kaynaklanan risklerinin belirlenmesi
ve buna yönelik önlemlerin geliştirilmesi, yani sektörün iklim değişikliğine uyum sağlaması zorunlu ve acil
bir durumdur. Nitekim 2015 ve 2016 yıllarında konjonktürel durumlardan kaynaklanan olumsuzluklara bağlı
olarak Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı ve turizm gelirlerinde önemli düşüşler yaşanmıştır. 2016 yılı verilerine
göre Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 30,2 milyar, uluslararası turizm geliri ise yaklaşık 10 milyar dolar
azalarak 18,7 milyar USD olarak gerçekleşmiştir (UNWTO, 2018). Geçici olumsuzlukların bu denli etkilediği
turizm sektörünün, iklim değişikliğine bağlı olarak daha kalıcı olumsuzluklarla karşı karşıya kalması
kaçınılmazdır. Bu nedenle Türkiye’deki turizm sektörü için iklim değişikliğinin etkilerine karşı azaltım ve
uyum çabaları ve çalışmaları hayati önem taşımaktadır. Ancak bu bu şekilde iklim değişikliğinin sektör
üzerindeki tehditleri fırsta dönüştürülebilir.
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