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IPCC 1.5°C Küresel Isınma Özel Raporu’na Genel Bakış

• Sanayi öncesi düzeylerine göre  1.5°C küresel 
ısınmanın doğal ve insan sistemleri ile ilişkili küresel 
sera gazı salım yolları üzerindeki etkilerini,

• İklim değişikliği tehdidine karşı gerekli olan küresel 
sera gazı salımları azaltımı, 

• Sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğu ortadan 
kaldırma çabaları bağlamında ele almaktadır.



1. BÖLÜM - Kapsam ve Çerçeve: İnsan 
kaynaklı (antropojen) 1.5°C’lik küresel ısınmaya 
yönelik küresel çabaların kuvvetlendirilmesi;

2. BÖLÜM - Sürdürülebilir Kalkınma 
Bağlamında 1.5°C ile Uyumlu İklim 
Değişikliğiyle Savaşım Yolları;

3. BÖLÜM: 1.5°C ’lik Küresel Isınmanın Doğal 
ve İnsan Sistemleri Üzerindeki Etkileri;

4. BÖLÜM:  Küresel Çabaların 
Kuvvetlendirilmesi ve Uygulanması: Sektörel
değerlendirme ve yollar, sosyal ve ekonomik 
geçiş düzenek ve yolları;

5. BÖLÜM:  Sürdürülebilir Kalkınma, 
Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması ve Eşitsizliğin 
Azaltılması. 

IPCC 1.5°C Küresel Isınma Özel Raporu



• 1.5°C’lik daha sıcak bir Dünya’nın yoksulluk, 
eşitlik ya da eşitsizlik üzerindeki
yansımaları; 

• İklimsel uyum ve sürdürülebilir kalkınma;

• Kurak arazilerdeki ekosistem ve toplumsal
temelli uygulamalar;

• İklim değişikliği ile savaşım ve sürdürülebilir
kalkınma: Sektörler, gıda güvenliği, açlık, su
güvenliği, hava kirliliği ve sağlık, enerji, 
konutlar, vb.;

• Sürdürülebilir kalkınmaya erişim, 
yoksulluğun ortadan kaldırılması ve sosyal 
eşitsizliğin azaltılması yolları, vb.  

IPCC 1.5°C Küresel Isınma Özel Raporu: 
5. Bölüm Önemli ve Dikkat Çekici!



Konu 4 ana başlık altında ele alınmıştır. 

1. 1.5 °C’lik Küresel Isınmanın Anlaşılması

2. Öngörülen İklim Değişiklikleri, Potansiyel
Etkiler ve Bağlantılı Riskler

3. 1.5 °C ile Uyumlu Salım Yolları ve Sistem
Geçişleri

4. Sürdürülebilir Kalkınma ve Yoksulluğun
Ortadan Kaldırılması Çabaları Bağlamındaki
Küresel Yanıtların (Küresel Etkinlik, Çalışma
ve Girişimlerin) Kuvvetlendirilmesi

IPCC 1.5°C Küresel Isınma Özel Raporu Ana Mesajları



Raporun En Kuvvetli Mesajı

+ 1.5°C
(olması umulan artış)

+ 2°C
(daha fazla artış) 

+ 1.0°C
(gerçekleşen)



Türkiye’de 
Durum:

Türkiye 
Gözlenen
Hava sıcaklığı 
Artışları



Yaz ve Tropikal 
Gün Sayılarında 
Gözlenen Artış 
Eğilimleri

Yaz Günleri

Tropikal Günler



Rekor Hava 
Sıcaklıklarında
Gözlenen 
Değişim ve 
Eğilimler

Rekor maksimum hava sıcaklığı olaylarının yıllık sayılarında
gözlenen değişim ve artış eğilimi

Rekor minimum hava sıcaklığı olaylarının yıllık sayılarında
gözlenen değişim ve azalış eğilimi



Tropikal Gece 
Hava 
Sıcaklıklarında
Gözlenen 
Değişim ve 
Artış
Eğilimleri

Türkiye Yıllık Ortalama Tropikal Gece Hava
Sıcaklarında Gözlenen Önemli Artışlar



Rapor ve Paris Anlaşması 

• Hükümetler Aralık 2015’te Paris Antlaşması
kapsamında büyük bir istekle yüklendikleri
1.5°C hedefini kabul ettiklerinde, 2°C’lik
ısınmaya oranla hangi riskleri önledikleri
konusunda çok az şey biliyordu ya da
hedefe yönelik yolların neye benzediği
konusunda net bilgileri yoktu.

• Örneğin; 1.5°C’lik küresel ısınma ile
okyanus ekosistemlerinin kritik düzeylerine
geleceği ve tropikal mercan resiflerinin %
70-90 düzeyinde yok olacağı gibi büyük
etkilere yol açacak olması bekleniyor

• Bugünkü sera gazı salım oranlarının sürmesi
durumunda, söz konusu önemli risklerin
20-30 yılda gerçekleşeceği kestirilmektedir.



2°C’lik ısınma etkisi çok daha şiddetli olacak

• Raporun en önemli mesajlarından bir başkası, etkilerin 2°C’lik ısınma senaryolarından 
önemli derecede daha yüksek olacak olmasının vurgulanmasıdır. 

• Rapor, 1.5 °C ile karşılaştırıldığında 2 °C’lik küresel ısınmanın olasılıkla şu anlama geldiğini 
göstermiştir:

• Karasal türlerin iki katı kadarı iklimsel olarak belirlenmiş olan (biyom, biyotop) coğrafi yayılışlarını 
kaybedecek;

• Yüzyıldan daha uzun zaman ölçeğinde 2 milyon km2’den daha fazla permafrost arazi kaybı 
olacak;

• Ortalama olarak günümüze oranla iki katı kadar insanın (bazı bölgelerde bu oran daha yüksek 
olacak) iklim ilişkili su stresine uğrayacak;

• Birkaç yüz milyon insan daha, iklim ilişkili risklere maruz kalacak ve yoksulluğa karşı daha hassas 
olacaktır.     



1.5°C umut ışığı haberler de vermektedir!

• Küresel ısınma düzeyini 1.5°C’de sınırlandırmak hala olasıdır, ancak bu kolay
olmayacaktır.

• 2030 yılına kadar 2010 yılına göre insan kaynaklı (antropojen) karbondioksit (CO2)
salımlarının mutlaka % 45 oranında azaltılması ve 2050 yılına değin net sıfır
salıma düşmesi gerekmektedir.

• Bu ancak enerji, sanayi, tarım, konut, ulaştırmadan kaynaklanan CO2 salımlarının
2050 yılına gelindiğinde 2010 yılına göre % 75-90 oranında azaltılmış olması
anlamına gelmektedir.

• Hedefi ileri atmayan çoğu 1.5°C yolu, başka ek sorunlara neden olabilecek olan
karbondioksit uzaklaştırma (CDR) teknolojilerini kapsamakta ve bunların
ulaşılabilirlikleri kolay değildir.



Havadaki karbonun yönetimi

• Bu teknolojiler, doğrudan havadaki 
karbonun tutulması ve depolanması, 
artan ayrışma ve okyanus alkalileşmesi
gibi belirsizlik içeren ve henüz 
olgunlaşmamış teknolojileri 
içermektedir. 

• Ayrıca, ormanlaştırma ve biyoteknoloji
uygulamaları da geri dönülmeyecek 
biçimde arazi kullanımı değişikliklerini 
içermek zorundadır.

• Bu ise tarım ve gıda sistemleri, 
biyolojik çeşitlilik ve diğer ekosistem 
hizmetleri üzerinde önemli etkilere yol 
açabilir. 

• CDR’siz yollar ulaştırma ve enerji 
kullanımı gibi alanlarda yaygın 
davranışsal değişiklikler yoluyla önemli 
salım azaltımlarını kapsayan 
senaryolara dayanır.



Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile Sinerji

• Raporun daha pozitif bir paket mesajı ise, sürdürülebilir kalkınma ve küresel ısınmayı
1.5°C’de sınırlandırma konuları arasındaki sinerjidir.

• 1.5°C’ye ulaşabilecek birçok yol da, insan sağlığı ya da merkezi olmayan yenilenebilir
enerji sistemleri gibi yeni teknolojilerin yer aldığı enerjiye erişim benzeri kritik
alanlardaki Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine erişilmesine yardımcı olur.



Küresel Isınma– Sağlık Riskleri 

• Rapor ayrıca, küresel ısınma ile 
savaşımın, sıcak hava dalgalarından, 
ozon kirliliği ve malarya gibi iklim 
değişikliğinin tetiklediği vektör 
kökenli hastalıklardan kaynaklanan 
sağlık risklerini azalttığını 
göstermektedir. 



Su Kıtlığı Yaşanan Bölgelerde Uygulanan Desalinasyon
Riski Artırıyor  

• Ancak su kıtlığı yaşanan bölgelerde 
deniz suyu tuzu arıtılması 
(desalinasyon) için artan enerji 
kullanımı ve fosil yakıtlara dayalı 
ekonomilerdeki olumsuz etkiler gibi 
riskler ve dengesizlikler de söz 
konusudur. 



Uluslararası İşbirliği Gereksinimi

İklim değişikliği etkilerinin eşitsiz ya da dengesiz
dağılımının yönetilmesi için uluslararası işbirliğine
gereksinim duyulmaktadır.



a) Gözlenen küresel sıcaklık değişikliği ve insan kaynaklı salımlara göre modellenen 

tepkiler ve patikalar
1850-1900 yıllarına göre küresel ısınma (°C)

Gözlenen aylık küresel
ortalama yüzey sıcaklığı

Öngörülen edilen
insan kaynaklı sıcaklık
artışı ve olası aralık

Farklı patikalara göre modellenen tepkilerin tahmini aralığı
2055 yılında net sıfıra varan küresel CO2 emisyonları, 2030’dan sonra
CO2 olmayan radyatif zorlama azaltılmış (b, c ve d grafiğinde gri)

CO2 olmayan ışınımsal zorlamada azaltım olmaması (d 
grafiğinde mor) düşük bir olasılıkla ısınma 1.5 °C’de
sınırlandırılıyor.

Hızlı CO2 azaltımı (b ve c grafiklerinde mavi) 1.5 °C 
düzeyinde sınırlama daha yüksek olasılıkla 
gerçekleşiyor.

Ref: IPCC 1,5 Derece Raporu, 2018. 

Önemli Analizler



Önemli Analizler

b) Net küresel CO2 emisyon patikaları
(GtCO2/yıl)

c) Kümülatif net CO2 emisyonları

(GtCO2)
d) CO2 olmayan radyatif güdümleme

patikaları (W/m2)

2055 veya 2040’da 
net sıfıra ulaşmak
için 2020’de 
itibaren CO2

emisyonu düşüşü

2055 ve 2040’ta net 
sıfıra ulaşan patikalar
için kümülatif CO2

emisyonları

2030’dan sonra azaltılan
veya azaltılmayan CO2

olmayan radyatif
güdümleme

Hızlı acil CO2 emisyonu azaltımı
kümülatif CO2 emisyonlarını
sınırlandırır (panel c)

Maksimum sıcaklık artışı, kümülatif net CO2 emisyonları ve CO2 olmayan radyatif

güdümleyiciler (metan, nitröz oksit, aerosoller ve diğer insan kaynaklı güdümleyiciler) 

tarafından belirlenir.

Ref: IPCC 1,5 Derece Raporu, 2018. 



Önemli Analizler

Küresel toplam net CO2 salımları
(GtCO2/yıl)

2010 yılına göre CO2 olmayan salımlar

Metan (CH4) salımları

Siyah karbon salımları

Diazot monoksit (N2O)salımları

Dört farklı patika

Net sıfır CO2’nin 
zamanlaması

Ref: IPCC 1,5 Derece Raporu, 2018. 



Önemli Analizler

CO2 emisyonları (GtCO2/yıl) CO2 emisyonları (GtCO2/yıl) CO2 emisyonları (GtCO2/yıl) CO2 emisyonları (GtCO2/yıl)

Dört Farklı Model Patikasında Küresel toplam net CO2 emisyonları

Ref: IPCC 1,5 Derece Raporu, 2018. 



Önemli Analizler

Sıcaklık hedefi

Sıcaklık aşımıEmisyon tepe noktası

Emisyonlar
Hızlı karbonsuzlaşma

BUGÜN

GELECEK

Negatif Emisyonlar

Ref: WMO, 2018. 



Teşekkürler!


