
ĐKL ĐM DEĞĐŞĐKL ĐĞĐNĐN TÜRK ĐYE TURĐZM ĐNE ETK ĐLERĐ 
 

Öğr. Gör. Burhan SEVĐM 1, Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN 2 
 

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Devrek Meslek Yüksekokulu, Devrek, Zonguldak 
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Zonguldak 

 
Özet 
Sera etkisinin kuvvetlenmesi ve küresel ısınma, iklimlerin değişimini de beraberinde getirmektedir. Đklim 

değişikli ğinin tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin tümü üzerinde farklı düzeylerde etkileri vardır. Hizmetler sektörünün 
altında bulunan turizm sektörü de temel hammaddesi iklim ve çevre değişkenleri olması sebebiyle bu değişimlerden olumsuz 
şekilde etkilenecektir.  

Đklim modelleri ile yapılan kestirimlerde 2100 yılına kadar küresel ortalama sıcaklıkların 1.8 ile 4.0 °C arasında 
artacağı, deniz seviyesinin 0.18 ile 0.59 m arasında yükseleceği öngörülmektedir. Đklim değişikli ği bakımından riskli ülkeler 
grubunda bulunan ülkemizde ise su kaynaklarının azalması neticesinde kuraklık, çölleşme, orman yangınları ve bunlara bağlı 
ekolojik bozulmalar gözlenecek ve bütün bu olumsuzluklar turizm hareketlerini de etkileyecektir. Đklimi oluşturan 
etmenlerden sıcaklık ve yağışlardaki değişiklikler, su kaynaklarının yetersizliği ve deniz seviyesindeki yükselmeler 
sonucunda turizm türlerinde, turizm sezonunda ve turizm merkezlerinde değişimler görülecektir. 

Bu çalışmada yukarıda bahsedilen değişimlerin deniz-kum-güneş üçlüsüne dayanan kitle turizmi üzerindeki etkileri, 
ülkemizde kitle turizminin yoğun olarak yapıldığı Akdeniz ve Ege sahil şeridi ölçeğinde incelenecektir. Ayrıca, iklim 
değişikli ğinin turizm sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için alınması gereken önlemlerden de 
bahsedilecektir.  

 
Anahtar Kelimeler:  Đklim değişikli ği, küresel ısınma, turizm  
 
Abstract 
Global warming and increasing greenhouse effect result in change in climates. Climate change has effects on 

agriculture, industry and labor sectors at different levels. Tourism sector, sub-level of labor sector, will be negatively affected 
since it’s main raw materials are climate and environmental factors.  

According to climate model projections global mean temperature will increase between 1.8 and 4.0 °C and sea levels 
will rise in a range of 0.18 – 0.59 m. Our country is in a risky group with respect to climate change. As a result of lack of 
water resources, drought, desertification, forest fires and damages in ecological systems will be observed and all of these will 
also affect tourism destinations. Changes in temperature and precipitation, which consist of climate, inadequate water 
resources and sea level rise result in changes in tourism activities, tourism season and tourism centers. 

In this study, the effects of mentioned changes on mass tourism that depends on sea-sand-sun, will be examined in 
Mediterranean and Aegean Sea shore scale. Moreover, necessary precautions to cope with the negative effects of climate 
change on tourism sector will be discussed. 
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1. GĐRĐŞ 
1800’lü yıllarda Sanayi Devrimi ile başlayan ve 20. yüzyılda önemli oranda artış gösteren 

kömür ve petrol ağırlıklı yakıtların (fosil yakıtları) kullanımı sonucu büyük miktarda karbondioksit 
(CO2) atmosfere salınarak doğal sera etkisini kuvvetlendirmiştir (Babuş, 2005). Ayrıca 1930’lu 
yıllarda sanayide kullanılmaya başlanılan sülfürhekzaflorit (SF6), kloroflorokarbonlar (CFC), 
hidroflorokarbonlar (HFC) ve hidrokloroflorokarbonlar (HCFC) gibi sentetik sera gazlarının da 
salınımlarıyla atmosferin ısı tutma kapasitesi yükselmiştir (IPCC, 2007). Bunun yanı sıra yerleşim 
alanı açmak için ormanların yok edilmesi ve arazi kullanımının değişmesi gibi nedenlerden dolayı son 
iki yüz yıl içinde gezegenimizin ortalama sıcaklığı 0.74 °C artmıştır. Son 25 yıl bu artışın en yoğun 
olarak yaşandığı dönemdir (Đncecik, 2007).  

Güneşten gelen ışınımın bir bölümü atmosfer ve bulutlar tarafından soğurulur;  diğer bir bölümü 
de bulutlar ve yer yüzeyinden geri yansıtılır. Kalanı ise dünyayı ısıtır. Isınan dünya uzun dalga 
boyunda geri ışıma yaparak ısıyı atmosfere yollar. Ancak sera gazları atmosferde adeta bir örtü 
vazifesi görüp bu ışımanın bir bölümünü yeryüzüne geri yönelterek doğal sera etkisini oluşturur (Şekil 
1). Karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotmonoksit (N2O), ozon (O3) ve su buharı (H2O) doğal sera 
gazları olup yeryüzünün sıcaklığının korunmasından sorumludurlar. Dünyanın 15 °C olan ortalama 
sıcaklığı doğal sera etkisi olmasaydı -18 °C civarında olacaktı (Zeydan & Yıldırım, 2007). 



 
Şekil 1. Atmosferin Sera Etkisi 

 
Kuvvetlenen sera etkisi, zamanla atmosferin yıllık ortalama sıcaklığını arttırmaya başlamıştır ve 

bu artış halen devam etmektedir. Isınan atmosfer tüm dünyayı çepeçevre sarmış olduğu için de bu 
ısınmaya küresel ısınma denilmektedir.  

Yeryüzündeki herhangi bir yer için hava durumu belirli bir zamanda yaşanan ve gözlenen 
atmosferik olayların tümü, iklim ise o bölgede uzun yıllar boyunca gözlenen atmosferik olayların 
genelidir (Türkeş, 2007). Küresel ısınmanın en önemli sonucu olan ve diğer sonuçlarının nedenini 
oluşturan iklim değişikli ği ise iklimi oluşturan sıcaklık, yağış, buharlaşma ve rüzgâr gibi etkenlerde 
meydana gelen ve uzun süren önemli değişikliklerdir (EPA, 2007).  

Küresel iklim sistemi, Yerküre atmosferinin oluşumundan beri, tüm zaman ve alan ölçeklerinde 
değişme eğilimi içinde olmuştur. Bu, iklimin kendi doğal değişkenliğidir ve doğrudan Güneş’teki, 
atmosferdeki ya da Yerküre/atmosfer birleşik sisteminin öteki bileşenlerindeki doğal değişikliklerle 
ili şkilidir. Ancak, 19. yüzyılın ortalarından beri, iç ve dış etmenlerle ilişkili doğal değişebilirliğe ek 
olarak, ilk kez insan etkinliklerinin de küresel iklimi etkilediği yeni bir döneme girilmiştir. Đklim 
değişikli ği, Birleşmiş Milletler Đklim Değişikli ği Çerçeve Sözleşmesi’nde (ĐDÇS), “karşılaştırılabilir 
bir zaman periyodunda gözlenen doğal iklim değişikli ğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak 
küresel atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” 
biçiminde tanımlanmıştır (Devlet Planlama Teşkilatı [DPT], 2000).  

Turizm, özellikle 20. yy. ortalarından itibaren tüm dünya ülkelerinin dikkatlerini çekmeye 
başlayan ve son yıllarda en hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Pek çok ülke ekonomik kalkınmasında, 
turizmin ekonomik etkilerinden yararlanmıştır. Çoğu az gelişmiş ülkeler de ekonomik gelişme için 
turizmi bir çıkış yolu olarak görmeye devam etmektedirler. 

“Turizm sektörü bir ekonomik faaliyet olarak yabancıların ziyaretlerinden doğan bir faydaya 
yönelmiştir. Bu sektör, ürünü tüketiciye götürmek yerine, tüketiciyi üretim yerine getirmektedir. 
Tüketici, ulaştırılması mümkün olmayan mallardan yararlanmak istediği için bu yolu kat etmektedir. 
Turizm sektörü hava, güneş, dağlar, göller, akarsular gibi üretim için bir bedel harcanılmadan sahip 
olunan unsurları ekonomik mallara dönüştürmektedir (Olalı ve Timur, 1988).    

Turizm sektörünü diğer sektörlerden ayıran yapısal farklılıkların yanı sıra arz edilen ürün 
yönünden de diğer sektörlere göre farklılıklar bulunmaktadır. Turistik ürün, turizm faaliyetlerinde 
turizme katılanların ikamet ettikleri yerden ayrılıp tekrar dönünceye kadar geçen süre zarfında 
yararlandıkları mal ve hizmet karmasıdır. Toplam turistik ürün, içindeki temel cazibe unsurunun 
çevresinde ve çerçevesinde biçimlenir (Đncekara, 2001).  

Burkart ve Medlik (1981)’e göre turistik ürün; çekicilik, yararlılık ve kolay elde edilebilirlik 
faktörlerinin bir bileşimidir. Đklim değişikli ği nedeniyle yapılan öngörülerin gerçekleşmesi durumunda 
Türkiye’de turistik ürün olarak arz edilen mal ve hizmetlerin yukarıda bahsedilen özellikleri 
kaybedeceği muhakkaktır.  



2. ĐKL ĐM DEĞĐŞĐKL ĐĞĐ SENARYOLARI 
Đklim değişikliklerinin gelecekteki sonuçlarını şimdiden kestirebilmek için iklim değişikli ği 

senaryolarından faydalanılır. Đklim değişikli ği senaryoları iklimsel olmayan senaryolar ve sayısal iklim 
analizleri olmak üzere iki grup altında toplanabilir. Đklimsel olmayan senaryolar, çevresel faktörlere ve 
ekonomi, nüfus, politika, endüstri ve teknoloji gibi sosyoekonomik faktörlere dayanır (Gürkan, 2005). 
Sayısal iklim analizlerinin içinde en yaygın olarak kullanılan senaryolar IPPC’nin Emisyon 
Senaryoları Özel Raporu’nda (SRES) ortaya koyduğu dört temel senaryodur. Şekil 2’de gösterilen 
senaryo gruplarından A1 Dünya Pazar Senaryosu, A2 Ulusal Yatırım Senaryosu, B1 Küresel 
Sürdürülebilirlik Senaryosu, B2 de Yerel Yönetim Senaryosudur. A2 senaryosundaki “+” sembolü 
bölgesel ve ekonomik bir bakış açısını, B1 senaryosundaki “*” ise çevresel ve küresel bakış açısını 
belirtir. A1 senaryosu yakıt kullanım teknolojilerine göre üç alt gruba ayrılır. Bunlardan F1 enerji 
ihtiyacının ağırlıklı olarak fosil yakıtlarından karşılandığını, T enerjinin daha teknolojik yakıtlardan 
elde edildiğini ve B alt grubu da tüm yakıtların dengeli olarak kullanıldıklarını gösterir. Tüm senaryo 
grupları nüfus, ekonomik koşullar, su sıkıntısı, arazi kullanımı ve enerji gruplarına göre 
değerlendirilmiştir. A2 senaryosu diğer senaryolarla karşılaştırıldığında sera gazı emisyonları en 
yüksek olan senaryodur (Babuş, 2005; Gürkan, 2005; Yalçınkaya, 2005).   

 
Şekil 2. SRES senaryo grupları 

 
2.1 Sıcaklık Değişimi ve Deniz Seviyesinin Yükselmesi Öngörüleri 
SRES senaryolarındaki sıcaklık değişim ve deniz seviyesindeki yükselme öngörüleri, iklim 

değişikli ği modellerinin gelişmesine ve belirsizliklerin azaltılmasına bağlı olarak Hükümetler arası 
Đklim Değişikli ği Paneli’nin (IPCC) 4. ilerleme raporunda düzeltilmişlerdir (Tablo 1). Tablo 1’e göre 
2090 – 2099 yılları arasında 1980 – 1999’a kıyasla en az sıcaklık artışı küresel sürdürülebilirlik 
senaryosu olan B1 senaryosunda olup ortalama sıcaklık artışı 1.8°C’dir. B1 senaryosuna göre deniz 
seviyesinde yaklaşık 0.18 – 0.38 m. yükselme olacaktır. Sadece fosil yakıtlarının kullanıldığı A1F1 
senaryosunda ise 2090 – 2099 yılları arasında 1980 – 1999’a kıyasla sıcaklık artışı 4.0 °C ve deniz 
seviyesindeki yükselme yaklaşık 0.26 – 0.59 m. olması beklenmektedir. Tüm senaryolar bir arada 
düşünüldüğünde ise 2100 yılına kadar küresel ortalama sıcaklıklar yaklaşık 1.8 ile 4.0 °C aralığında 
artış gösterecektir. Deniz seviyelerinde ise yaklaşık 0.18 ile 0.59 m arasında yükselme beklenmelidir 
(IPCC, 2007).  

A1  
(Dünya Pazar Senaryosu) 
F1: fosil yakıt ağırlıklı 
B: dengeli yakıt kullanımı 
T: fosilsiz enerji kullanımı 

A2 
(Ulusal Yatırım Senaryosu) 
 
+ 

B1 
(Küresel Sürdürülebilirlik 
Senaryosu) 
 
* 

B2 
(Yerel Yönetim Senaryosu) 

Daha Ekonomik 

Daha Çevresel 

Daha  
Küresel 

Daha  
Bölgesel 



Tablo 1. Emisyon senaryolarına göre 2090 – 2099 yıllarındaki sıcaklık değişimleri ve deniz 
seviyesindeki yükselme (IPCC, 2007) 

Sıcaklık Değişimi (°°°°C) 
(2090 – 2099 yılları 1980 – 1999’a kıyasla) 

Deniz Seviyesindeki Yükselme (m) 
(2090 – 2099 yılları 1980 – 1999’a kıyasla) 

 
Senaryo 

En iyi kestirim Yaklaşık aralık Yaklaşık aralık 
B1 1.8 1.1 – 2.9 0.18 – 0.38 
A1T 2.4 1.4 – 3.8 0.20 – 0.45 
B2 2.4 1.4 – 3.8 0.20 – 0.43 
A1B 2.8 1.7 – 4.4 0.21 – 0.48 
A2 3.4 2.0 – 5.4 0.23 – 0.51 
A1F1 4.0 2.4 – 6.4 0.26 – 0.59 

 
3. ĐKL ĐM DEĞĐŞĐKL ĐĞĐNĐN ETK ĐLERĐ 
Đklim değişiminin yaşanan en belirgin sonuçları dünyanın giderek ısınması, buzulların erimesi, 

deniz seviyelerinin yükselmesi, yağış rejimlerinin değişmesi, uç hava olaylarının şiddetinde ve 
sıklığında önemli artışlar, ve buna bağlı olarak ekolojik yapının değişime uğramasıdır (Đncecik, 2007). 
Đklim değişikli ğine bağlı olarak yağış rejimlerinde farklılıklar gözlemlenmiş ve bunun sonucunda bir 
bölge şiddetli sağanak yağış alır iken, başka bir bölge hiç yağış almayıp gayet kurak geçmeye 
başlamıştır (Çınar, 2007). Hükümetler arası Đklim Değişikli ği Paneli (IPCC)’nin son değerlendirme 
raporuna göre önümüzdeki yüzyıl içinde Avrupa’da en çok ısınma kuzey bölgelerde gerçekleşecek ve 
2030 – 2050’li yıllarda kuzey kutbundaki buzulların tamamen erimesiyle deniz seviyesinin en fazla 59 
cm yükselmesi beklenmektedir (Đncecik, 2007; IPCC, 2007).  

3.1 Sektörler Üzerine Etkileri 
Đklim değişikli ğinin sıcaklıklar ve yağışlarda oluşturacağı anormalliklerden dolayı pek çok 

sektör olumsuz etkilenecektir. Kuraklık bakımından riskli olan ülkemizde su stresi oluşacak ve içme, 
kullanma ve tarımsal sulama için yeterli miktarda su bulunamayacaktır. 2007 yılında Türkiye’nin 
buğday rekoltesinde yaşanan düşüş bunun en çarpıcı örneğidir. Kuraklık ve çölleşme, orman 
yangınları, arazi kullanımının değişmesi ve bunlara bağlı olarak gerçekleşecek zorunlu göçler iklim 
değişikli ğinin olası etkilerindendir. Ayrıca yağışlardaki düzensizliklerin meydana getireceği akarsu 
rejimlerindeki azalmalar enerji üretiminin önemli bir bölümünü hidrolik santrallerden sağlayan 
ülkemizi yine olumsuz etkileyecektir. Yağış rejiminin bozulması sonucunda aşırı yağış alan bölgelerde 
ise seller, su baskınları ve bunların beraberinde getireceği salgın hastalıklar oluşabilecek diğer 
olumsuz etkilerdendir (Öztürk, 2002; Erdoğan, Zeydan ve Sert, 2007).  

Küresel bazda iklim değişikli ğinin sektörler üzerine olan etkileri ile ilgili yapılmış olan 
çalışmalar irdelendiğinde küresel sıcaklık artışına karşılık gelen fayda-zarar grafiklerini çizmek 
mümkündür. Küresel sıcaklık artışına bağlı olarak tarım, kara ekosistemleri ve ormancılık sektörleri 
parabolik olarak etkilenmektedirler. Bir başka değişle, sıcaklık artışı ilk başta bu sektörler için faydalı 
olacak ancak artış sürdükçe bu sektörler zarar görmeye başlayacaklardır. Deniz ekosistemleri, 
biyolojik çeşitlilik, kıyı sistemleri ve sağlık sektörleri doğrudan zarar göreceklerdir. Su ve enerji 
sektörlerinde ise doğrusal ya da parabolik eğilim belirlemek mümkün olmamıştır (Şekil 3). Turizm, 
taşıma, inşaat ve sigortacılık sektörleri için de henüz küresel anlamda gerçekleştirilmi ş çalışmalar 
mevcut değildir (Morlot & Agrawala, 2004).  



 
Şekil 3. Küresel ortalama sıcaklık artışlarına karşılık sektörlerin fayda-zararları  

(Morlot & Agrawala, 2004) 
 

3.2 Turizm Sektörü Üzerine Etkileri 
Turizm iklime ve hava durumuna bağımlı bir sektördür. Turistlerin çoğunluğu genellikle 

tatillerini yüzerek, güneş banyosu yaparak ve değişik yerleri gezerek geçirmek isterler (Lise & Tol, 
2002; Berrittella, Bigano, Roson ve Tol, 2006). Turizm sektörünün iklim değişikli ği ile olan ilişkisinin 
gösterildiği Şekil 4’te de görüldüğü gibi iklim değişikli ği ve turizm arasında iki yönlü ilişki mevcuttur. 
Tüm insan kaynaklı aktivitelerde olduğu gibi turizm aktiviteleri sonucunda da atmosfere sera gazları 
salınır. Bu gazlar atmosferde ısınmaya ve soğumaya neden olurlar. Fakat ısınma etkisi daha 
kuvvetlidir. Isınan atmosfer iklimleri değiştirmekte, dünyanın ısınmasına ve deniz seviyesinde 
yükselmeye neden olmakta ve uç hava olaylarının görülme sıklığını arttırmaktadır. Turizm sektörü de 
bu değişikliklerden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmektedir. Turistik bölgelerin çok ısınarak 
turizm faaliyetlerine elverişsiz hale gelmeleri, deniz seviyelerindeki yükselmeler nedeniyle plajların 
sular altında kalması, kıyı ekosistemlerinin bozulması, aşırı yağışların ve sellerin turizm faaliyetlerini 
engellemesi doğrudan etkiler arasında sayılabilir. Isınma etkisinden dolayı yaz sezonu uzayıp turizm 
talebi artabilir, fakat bu uzun vadede daha da fazla çevre sorununu ve ısınma etkisini beraberinde 
getirecektir. Kuraklığa bağlı olarak oluşacak su stresi ve temiz suya erişilememesiyle ortaya çıkacak 
salgın hastalıklarla aşırı sıcaklardan kaynaklı hastalıklar ise dolaylı etkileri oluşturmaktadır. Sonuç 
olarak turizm merkezleri, turizm sezonu, turist sayıları ve turizm talebi değişmektedir (Giles & Perry, 
1988; Erdoğan ve diğer., 2007).  

Turizm, mevsimsel dalgalanmaların yaşandığı, olumlu iç ve dış gelişmelerden yavaş, olumsuz iç 
ve dış gelişmelerden ise çok çabuk etkilenen kırılgan bir sektördür (Mathieson and Wall, 1993). 
Dolayısıyla iklim değişikli ği nedeniyle meydana gelecek olumsuzluklar karşısında talebin tepkisi çok 
sert düşüşler şeklinde olacaktır.  

Turizm sektörü, hizmetler sektörü içinde yer almakla birlikte, taşıdığı özellikler nedeniyle diğer 
sektörlerle de yakın bir ilişki içindedir. Yerli ve yabancı turistlere satılan mal ve hizmetler, tarım, 
hayvancılık gibi çok sayıda sektör tarafından sağlanmaktadır (Olalı ve Timur, 1988). Bu nedenle iklim 
değişikli ğinin turizme doğrudan etkilerinin yanı sıra turizme mal ve hizmet tedarik eden diğer 
endüstrilerde meydana gelecek değişiklikler yoluyla dolaylı etkileri de mevcuttur.  

Sektörel üretimin temel hammaddesi, ülkenin doğal, tarihi, folklorik ve kültürel değerleri 
olduğundan, turizmde serbest malları değerlendiren bir üretim yapısı söz konusudur (Olalı ve Timur, 
1988). Đklim değişikli ğinin etkileri doğrudan sektörün temel hammaddelerini etkileyecek ve şuanda 
sektör açısından son derece önemli olan bu serbest malların verimliliğini düşürecektir.  

Đklim değişikli ğinin turizm üzerine etkileri bölgesel konumlara göre farklı şekillerde ortaya 
çıkmaktadır. Bu etkilerin çoğu çevresel sistemlerde artan stres biçiminde dolaylı olarak görülmektedir. 
En önemli etkileri deniz seviyesindeki yükselme sonucu küçük ada ülkelerinde görülecektir. Bunun 
yanında iklim değişikli ği sonucu dünyanın pek çok bölgesi için salgın hastalık riski öngörülmektedir. 
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Bu da turizmin kırılgan yapısı nedeniyle dünya turizm hareketleri için çok önemli bir tehdittir (Viner 
& Agnew, 1999).  

 
Şekil 4. Küresel ısınan dünyada turizm ve iklim değişikli ği ili şkisi (Giles & Perry, 1988) 

 
Turizm ve iklim değişikli ği birbirlerine bu kadar bağımlı olmalarına rağmen ne turizmle ilgili 

yayınlarda iklim değişikli ğine değinilmekte, ne de iklim değişikli ği ile ilgili yapılan çalışmalarda 
turizmden yeterince bahsedilmektedir (Hamilton, Madison ve Tol, 2005). Đklim değişikli ği ve turizm 
ile ilgili yabancı hakemli dergilerde ilk makale 1986 yılında yayınlanmıştır. IPCC’nin 1990 yılında 
yayınlamış olduğu ilk ilerleme raporunda da turizm konusuna değinilmemiştir. 1990’ların ikinci 
yarısından sonra bu alanda yayınlanan makalelerin sayısında artış gözükmektedir. 1996’da yayınlanan 
IPCC ikinci ilerleme raporunda ise turizme ilk defa değinilmi ş, ada ülkelerindeki ve kıyı bölgelerdeki 
turizm faaliyetlerinin deniz seviyesindeki yükselmelere karşı savunmasız olduğu belirtilmiştir (Hall & 
Higham, 2005). Ülkemizde ise iklim değişikli ği ve turizm sektörüne etkileri üzerine yapılan çalışma 
sayısı yok denecek kadar azdır. 2007 yılının başında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 
Đklim Değişikli ği Birinci Ulusal Bildirimi ’nde turizm sektörüne değinilmemiştir. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın da bu konuda yapmış olduğu herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Ülkemizi her yıl 
ortalama 20 milyon insanın ziyaret ettiği, 30 milyonun hedeflendiği, 10 milyar doların üzerinde gelir 
elde edildiği ve sektörde binlerce insanın istihdam edildiği göz önüne alındığında sektörün geleceği 
açısından konuya gereken önemin verilmesi ve üzerinde daha fazla çalışılması gerektiği 
düşünülmektedir. 
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4. ĐKL ĐM DEĞĐŞĐKL ĐĞĐNĐN KĐTLE TUR ĐZM Đ ÜZERĐNE ETK ĐLERĐ 
Đklim değişikli ğinin tüm turizm türleri üzerine etkileri olacaktır ve bu etkiler her bir turizm türü 

için ayrı ayrı incelenmelidir. Ülkemizde turizmin çeşitlendirilmesine ve turizm hareketlerinin yılın 12 
ayına yayılmasına yönelik çalışmalar son yıllarda sonuçlarını göstermeye başlamasına ve farklı turizm 
türlerinde seyahatler artmasına rağmen halen en çok turist çeken turizm türü deniz-kum-güneş 
üçlüsüne dayalı kitle turizmidir. 3 tarafı denizlerle çevreli ülkemizde deniz-kum-güneş eksenli turizm 
hareketleri Akdeniz ve Ege kıyılarına doğru olmaktadır. Bu bölgelerde Antalya başta olmak üzere 
Muğla, Aydın ve Đzmir yüzlerce turizm işletmesi ve binlerce çalışanıyla önemli turizm merkezleridir. 
Đklim değişikli ği nedeniyle ülkemiz turizminin uğrayacağı kayıplar ülke ekonomisini ve sektörde 
çalışanların geleceğini de tehdit eder niteliktedir.  

Đklim değişikli ğinin kitle turizmine en önemli etkileri deniz seviyesindeki yükselme nedeniyle 
turistik tesislerin ve plajların sular altında kalma riski, kıyı erozyonu nedeniyle plaj alanlarının yok 
olma tehlikesi, uç hava olaylarına bağlı olarak seller, su baskınları ve fırtınaların görülme sıklığının 
artması, kuraklık, çölleşme ve bunlara bağlı olarak temiz su kaynaklarına erişimin azalması ve aşırı 
sıcaklar nedeniyle ortaya çıkan sağlık sorunlarıdır. 

Isınmaya bağlı olarak tropiklerdeki yüksek basınç kuşağı kuzeye doğru kayacaktır (Gürkan, 
2005). Dolayısıyla ülkemizdeki kitle turizmi faaliyetleri bundan iki şekilde etkilenecektir. Birincisi, 
Akdeniz havzası yaz aylarında çok sıcak olacağı için turistik cazibesini yitirecektir (Giles & Perry, 
1998; Berrittella ve diğer., 2006). Dünya Turizm Örgütü’nün 2003 yılında Tunus’ta düzenlemiş 
olduğu Đklim Değişikli ği ve Turizm Konferansının sonuç bildirgesinde Akdeniz havzası için oldukça 
çarpıcı öngörüler mevcuttur. Bu bildirgeye göre sıcaklıkların her on yılda bir 0.3 ile 0.7 °C arasında 
artacağı, ısı indeksinin yükseleceği ve 40 °C’nin üstündeki günlerin sayısının artacağı belirtilmektedir 
(WTO, 2003). Viner ve Agnew (1999)’e göre de; önümüzdeki yüzyılda Türkiye’nin Akdeniz 
kıyılarında 40 °C’nin üzerinde ekstrem sıcaklıkların ölçüldüğü gün sayısında büyük artışlar olacak ve 
bu bölgeler aşırı sıcaklar nedeniyle kitle turizminin karakteristik özelliği olan dinlenme, rahatlama 
ihtiyacını yerine getiremez duruma gelecektir. Đkincisi, kuzey ülkelerinden ülkemize gelen turistler 
kendi yaşadıkları yerler kitle turizmine elverişli hale geleceği için yurtdışına seyahat etme ihtiyacı 
duymayacaktır. Örneğin, 1976 yılında Đngiltere’de ortalama sıcaklık normalden 1 °C daha fazla olmuş 
ve Đngiliz turistler tatillerini Akdeniz havzası yerine kendi ülkelerinde geçirmeyi tercih etmişlerdir. 
Benzer bir şekilde sıcaklık rekorlarını kırıldığı yıl olan 1995 yılında da Đngiliz turistler yaz tatillerini 
deniz aşırı ülkeler yerine kendi ülkelerinde geçirmeyi tercih etmişlerdir (Giles & Perry, 1998). 

2007 yılının başında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkiye Đklim Değişikli ği 
Birinci Ulusal Bildirimi Raporu’nda yer alan iklim değişikli ği tahminlerine göre 2100 yılına kadar Ege 
ve Akdeniz bölgelerinde özellikle kış yağışlarında büyük oranda azalmalar beklenmektedir (Şekil 5). 
Kış yağışlarındaki azalmalar akarsu rejimlerinin değişmesine ve su stresinin oluşmasına neden 
olacaktır. Ayrıca Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaz sıcaklıklarında maksimum 6 °C’ye kadar artış 
tahmin edilmektedir (Şekil 6). Yaz sıcaklıklarındaki artış neticesinde de Ege ve Akdeniz bölgesi kitle 
turizmi için cazibesini yitirecektir. 

Küresel sıcaklık artışı nedeniyle turizm sezonu uzayabilir. Bu kısa vadede fayda şeklinde 
algılanabilir ancak, artan turizm talebi turizm sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarının 
artmasına neden olacak ve uzun vadede daha fazla çevresel sorunu beraberinde getirecektir (World 
Tourism Organisation [WTO], 2003). Bu yıl ülkemizde de sıcaklık artışlarına bağlı olarak yaz sezonu 
uzamıştır. Ancak yakın gelecekte özellikle Akdeniz kıyılarında yaz turizmi yapılması mümkün 
olmayabilir. Dolayısıyla iklim değişikli ğinin Türkiye kitle turizmine olan etkisinin Şekil 3’deki 
parabolik grafik şeklinde olacağı öngörüsü yapılabilir.  

 



 
Şekil 5. Kış yağışlarındaki değişiklik tahminleri (Apak & Ubay, 2007) 

 

 
Şekil 6. Yaz sıcaklıklarındaki değişiklik tahminleri (Apak & Ubay, 2007) 

 
5. TURĐZM SEKTÖRÜNÜN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER 
Đklim değişikli ğine karşı turizm sektörünün alması gereken önlemleri iki ana başlık altında 

toplamak mümkündür. Birincisi, iklim değişikli ğine neden olan ve turizm sektöründen kaynaklanan 
sera gazlarının emisyonlarının azaltılması, ikincisi de iklim değişikli ğinin olumsuz etkilerinden turizm 
sektörünün en az oranda etkilenmesi için yapılması gerekenlerdir.  

5.1 Sera Gazı Emisyonların Azaltılması Đçin Alınması Gereken Önlemler 
Turizm sektöründeki sera gazı emisyonları ulaşım sırasında taşıtlardan salınan eksoz 

gazlarından ve turistik tesislerde kullanılan elektriğin üretimi sırasında yakılan fosil yakıtlarından 
kaynaklanmaktadır. Taşıtların modernizasyonu, çevre dostu yakıtların kullanılması ve toplu taşımanın 
özendirilmesi ile eksoz emisyonlarının azaltılması mümkündür. Otellerdeki enerji sarfiyatının 
azaltılması için tasarruf önlemleri alınması da oldukça önemlidir. Örneğin, sıcak su ihtiyacı için güneş 
panellerinden faydalanılması, tungsten telli normal ampüller yerine beşte dört oranında tasarruf 
sağlayan düşük enerjili ampüllerin kullanılması ile hem enerji tasarrufu yaparak sera gazlarının 
salınımları azaltılabilir hem de tesislerin bütçelerindeki fazla harcamaların önüne geçilebilir. Ayrıca, 
temiz su kaynaklarında meydana gelecek azalmalar düşünüldüğünde su tasarrufu da oldukça önem 
kazanmaktadır. Su sarfiyatını azaltmak için tasarruflu duş başlıklarının kullanılması, otellerin atık 



sularının arıtılarak yeniden kullanılması (bahçe sulamada vb.) alınması gereken başlıca önlemlerdir. 
Bunlara ek olarak, atık yağların kanalizasyon sistemine dökülmemesi, “Atık Yağların Bertarafı 
Yönetmeliğine” göre bertaraf edilmesi önemli oranda su kirliliğini azaltacaktır. Tüm bu tasarruf 
önlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için turizm sektöründeki personelin eğitimi ilk olarak alınması 
gereken önlemdir. 

5.2 Đklim Değişikli ğinin Olumsuz Etkilerine Kar şı Alınması Gereken Önlemler 
Turistler ve seyahat acentalarının iklim değişikli ğine karşı gösterecekleri adaptasyon oldukça 

kolay olmasına rağmen turistik tesislerin aynı kolaylıkta adaptasyon gösterebilmeleri mümkün 
değildir. Turistler seyahat planlarında, acentalar faaliyet bölgelerinde değişiklik yapabilirler, ancak 
sabit yatırım ağırlıklı i şletme yapısına sahip olan konaklama tesisleri, yiyecek içecek işletmeleri gibi 
turistik tesisler kısa sürede faaliyet alanlarını değiştiremezler. Bu nedenle iklim değişikli ğinin olumsuz 
etkilerine karşı alınacak tedbirler oldukça önemlidir. Öncelikle, yeni kurulacak tesisler için turizm 
pazarının gözden geçirilmesi ve kuruluş yeri seçiminde iklim değişikli ği faktörünün de gözönüne 
alınması ve iklim değişikli ğinden en az etkilenecek bölgelerin seçilmesi gerekir. Sezon tarihleri 
değişen iklim koşullarına göre yeniden ayarlanmalıdır. Cazibesini yitiren turistik bölgelerde ise 
turistlerin ilgisini yeniden çekebilmek için hizmet kalitesi arttırılmalıdır. Bunu yapabilmek için de 
tesislerin modernizasyonu sağlanmalı, turistlerin konforu için yüzme havuzu ve klima gibi hizmetler 
sunulmalıdır. Ayrıca, aşırı sıcakların insan sağlığına olan etkileri düşünüldüğünde turistik tesislerde 
revir ve sağlık personeli bulundurulmasının önemi anlaşılacaktır. Tüm bu önlemlerin alınabilmesi için 
personelin eğitimi yine ilk dikkat edilmesi gereken noktadır. Sektörü temsil eden, sektörden doğrudan 
veya dolaylı faydalanan tüm kesimlerin (yöneticiler, çalışanlar, yerel halk) konuyla ilgili eğitimine 
öncelik verilmeli, herkesin bilinçlenmesi sağlanmalıdır.  

6. TARTI ŞMA VE SONUÇ 
Sanayi devriminden sonra artış gösteren fosil yakıtları tüketimi ve beraberinde getirdiği sera 

gazı emisyonları atmosferdeki doğal sera etkisini kuvvetlendirmiş ve küresel ısınma süreci başlamıştır. 
Isınma süreci iklimi oluşturan yağış, buharlaşma, rüzgar gibi etmenleri etkileyerek iklim sistemlerinde 
değişikli ğe neden olmaktadır. Đklim değişikliklerinin gelecekteki etkilerini kestirebilmek için iklim 
modellerinden yararlanılmaktadır. Hükümetler arası Đklim Değişikli ği Paneli’nin son ilerleme 
raporuna göre 2100 yılına kadar küresel ortalama sıcaklıkların 1.8 ile 4.0 °C arasında artacağı, deniz 
seviyesinin 0.18 ile 0.59 m arasında yükseleceği öngörülmektedir. Đklim değişikli ğinin tarım, sanayi 
ve hizmetler sektörlerinin tümü üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu söylemek mümkündür. Turizm 
sektörü de iklim değişikli ğinden doğrudan ve dolaylı yollarla etkilenecektir. Sıcaklık artışı, deniz 
seviyesindeki yükselme ve aşırı hava olayları kitle turizmini doğrudan etkileyecektir. Kuraklık ve 
çölleşme, orman yangınları, su kaynaklarındaki yetersizlikler ve aşırı hava olaylarına bağlı gözlenen 
hastalıklar da iklim değişikli ğinin kitle turizmine dolaylı etkileridir. Literatürdeki tüm çalışmalarda 
Akdeniz havzasının iklim değişikli ğinden olumsuz etkileneceği belirtilmektedir. Ekonomisi önemli 
ölçüde turizme dayanan Türkiye’de iklim değişikli ğinin turizm sektörüne olan olumsuz etkileri henüz 
yeteri kadar algılanamamıştır. Bu nedenle iklim değişikli ği ve turizm sektörü ile ilgili daha çok 
çalışma yapılmalıdır. Turizm sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim 
değişikli ğinin olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için gereken önlemler acilen alınmalıdır.   

7. KAYNAKLAR 
Apak, G. Ubay, B. (2007). Türkiye iklim değişikli ği birinci ulusal bildirimi. Ankara 
Babuş, D. (2005). Küresel ısınma sorununun uluslararası çevre politikası içerisinde irdelenmesi 

ve Türkiye’nin yeri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana 
Berrittella, M. Bigano, A. Roson, R. Tol, R.S.J. (2006). A general equilibrium analysis of 

climate change impacts on tourism. Tourism Management, 27, 913–924. 
Burkart, A. J. Medlik, S. (1981). Tourism: past, present and future. Heiremann professional 

pub., Oxford, London 
Çınar, M. A. (2007). Canlı Hayatın En Büyük Sorunu Olan Đklim Değişikli ği ve Çözüm Yolları. 

1. Türkiye Đklim Değişikli ği Kongresi TĐKDEK 2007, 11–13 Nisan. ĐTÜ, Đstanbul 
Devlet Planlama Teşkilatı. (2000). 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı-Đklim Değişikli ği Özel Đhtisas 

Komisyonu Raporu. <http://ekutup.dpt.gov.tr/cevre/oik548.pdf> (20 Ağustos 2007) 
EPA (May 4th, 2007). Basic Information.  <http://epa.gov/climatechange/basicinfo.html> 

(25.09.2007) 



Erdoğan, Z. Zeydan, Ö. Sert, H. (2007). Đklim değişikli ği ve sağlık üzerine etkileri. I. Türkiye 
Đklim Değişikli ği Kongresi TĐKDEK 2007, 11–13 Nisan, ĐTÜ, Đstanbul 

Giles, A.R. Perry, A.H. (1988). The use of temporal analogue to investigate the possible impact 
of projected global warming on the UK tourist industry. Tourism Management, 19 (1), 75–80. 

Gürkan, D. (2005). Seyhan havzasında iklim değişimlerinin yüzeysel su kaynaklarına olan 
etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 

Hall, C. M. Higham, J. (Ed.). (2005). Tourism recreation and climate change, Channel View 
Publications, Great Britain: Scott, D. Wall, G. Mcboyle, G. 

Hamilton, J.M. Madison, D.J. Tol, R.S.J. (2005). Climate change and international tourism: A 
simulation study. Global Environmental Change, 15, 253–266 

IPCC (2007). Climate change 2007: the physical science basis. (Contribution of Working Group 
I to the Fourth Assessment Report of the IPCC). Edited by Solomon, S. Qin, D. Manning, M. 
Marquis,M. Averyt, K. Tignor, M.M.B. Miller, H.L.Jr. Chen, Z. Cambridge University Pres, 
Cambridge 

Đncecik, S. (2007). Đnsan kaynaklı iklim değişimi ve Türkiye. I. Türkiye Đklim Değişikli ği 
Kongresi TĐKDEK 2007, 11–13 Nisan, ĐTÜ, Đstanbul 

Đncekara, A. (2001). Anadolu’da yeni turizm olanakları ve bölgesel kalkınmadaki yeri. ĐTO 
yayınları, Yayın no: 28. Đstanbul 

Lise, W. Tol, R.S.J. (2002). Impact of climate on tourist demand, Climatic Change, 55, 429–449 
Mathieson, A. Wall, G. (1982). Tourism: economic, physical and social impacts. Longman Inc. 

New York 
Morlot, J.C. Agrawala, S. (2004). The benefits of climate change policies. OECD 
Olalı, H. Timur, A. (1998). Turizm ekonomisi. Ofis ticaret ve matbaacılık, Đzmir 
Öztürk, K. (2002). Küresel iklim değişikli ği ve Türkiye’ye olası etkileri. G.Ü. Gazi Eğitim 

Fakültesi Dergisi, 22 (1), 47–65. 
Türkeş, M. (2007). Küresel iklim değişikli ği nedir? Temel kavramlar, nedenleri, gözlenen ve 

öngörülen değişiklikler. I. Türkiye Đklim Değişikli ği Kongresi TĐKDEK 2007, 11–13 Nisan, Đstanbul 
Viner, D. Agnew, M. (1999). Climate change and its impact on tourism. 

<www.wwf.org.uk/filelibrary/pdf/tourism_and_cc_full.pdf> (25 Temmuz 2007) 
World Tourism Organisation. (2003). Proceedings of the 1st international conference on climate 

change and tourism. Tunisia 
Yalçınkaya, S.O. (2005). Đklim değişimlerinin Adana Ovasında yeraltısuyu seviyesi ve deniz 

suyu girişimi üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 
Zeydan, Ö. Yıldırım, Y. (2007). Küresel ısınmada etken olan hava kirleticileri ve ülkemiz 

emisyonları. I. Türkiye Đklim Değişikli ği Kongresi TĐKDEK 2007, 11–13 Nisan, ĐTÜ, Đstanbul 
 


