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aynı zamanda uluslararası alanda da önemli bir aktördür. Uluslararası bir belediye 
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almanın yanı sıra, SALAR, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi ve Avrupa Konseyi 
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yapmaktadır. 

SKL International, tüm hüküm ve tasarrufu SALAR’a ait olan bir uygulayıcı 
kuruluştur. SALAR adına uluslararası projeler geliştirmek ve uygulamakla yüküm-
lü olan SKL International, İsveç ve diğer ülkelerde gerçekleştirilen iyi uygulama 
örneklerinden faydalanarak, pek çok ülkede yerel yönetim sistemlerinin gelişimini 
destekleyici faaliyetlerde bulunmaktadır.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi ve diğer bölgelerdeki çalışmaları ile SKL In-
ternational, kapsayıcı ve sürdürülebilir yerel yönetişim ve yerel hizmet sunumu ko-
nularında proje geliştirme, proje yönetimi ve uygulanması da dahil olmak üzere 
kapsamlı bir bilgi birikimi ve deneyime sahiptir. Merkezî Stockholm’de bulunan 
SKL International, hâlihazırda dünya çapında, 12 ülkede, İsveç Hükümeti tarafın-
dan finanse edilen projelerin uzun vadeli ortağı ve uygulayıcısıdır.

SKL International, tamamlanan projeleri Belediye Ortaklık Ağları Projesi (TUSE-
NET) ve Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı (TUSELOG) ve halen devam eden 
Yerel Yönetişimde Rezilyans (RESLOG Türkiye) projeleri ile yirmi yılı aşkın bir 
süredir Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Böylelikle, hem Türkiye belediyelerini 
ve belediye birliklerini desteklemekte hem de iki ülkenin yerel yönetimleri arasında 
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Yerel Yönetişimde
Rezilyans Projesi (RESLOG) 

M. Sinan Özden
Ulusal Proje Yöneticisi

Suriye göçünden yoğun olarak etkilenen Türkiye ve Lübnan’da, yerel yöne-
timler ani ve yoğun nüfus artışını karşılamak durumunda kalmışlardır. Ya-
şanan yoğun göç karşısında yerel yönetimlerin rezilyanslarını* barışçıllık ve 
kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda artırma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

RESLOG (Resilience of  Local Governance-Yerel Yönetişimde Rezilyans) 
Projesi, İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliğinin (SKL) girişimiyle ve 
İsveç hükümetinin finansmanıyla Türkiye ve Lübnan’da eş zamanlı olarak 
2018-2020 yılları arasında uygulanan bir projedir. 

Projenin Türkiye ayağı, RESLOG Türkiye, İsveç Yerel Yönetimler ve Böl-
geler Birliğinin, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ve 
Çukurova Belediyeler Birliği ile kurduğu iş birliği ve proje ortaklığıyla yü-
rütülmektedir. Projede, Marmara ve Çukurova bölgelerinden olmak üzere 
toplam 12 pilot belediye ile birlikte çalışılmaktadır. 

Projenin tüm taraflarının yerel yönetim aktörleri olması, RESLOG Türkiye 
Projesi’ni benzer projelerden ayırmaktadır. Proje, özellikle Suriye göçü gibi 
yoğun, ani ve beklenmedik bir göç dalgası karşısında yerel yönetimlerin ve 
yerel yönetim örgütlerinin karşılaştıkları sorunlara yanıt arayışlarının bir par-
çasıdır. 

RESLOG Türkiye bu doğrultuda ulusal göç politikalarının yerel gerçeklikleri 
ve ihtiyaçları yansıtacak şekilde geliştirilmesini, bölge birlikleri aracılığıyla be-
lediyeler arası öğrenme ve destek yapılarının güçlendirilmesini, belediye dü-
zeyinde kapsayıcı planlama ve yönetişimin iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

* Rezilyans, sarsıcı etkiyi karşılama ve ardından hayatı normale çevirme kabiliyetidir. Rezilyans bir varlık 
veya sistemin herhangi bir karışıklık veya bozulma sonrasında şeklini (formunu) ve konumunu geri ka-
zanabilme yeteneği olarak da ifade edilmektedir. Türkçede kavram için dayanıklılık, esnek dayanıklılık, 
dirençlilik gibi karşılıklar aransa da hiçbiri bu çerçeveyi tam olarak karşılamamaktadır.  Tatmin edici bir 
karşılık bulunana kadar Latinceden Rezilyans sözcüğünü ödünç alarak kullanmanın yerinde olacağını 
düşündük. Bu sebeple proje boyunca üretilen tüm dokümanlarda bu terimi kullanmayı uygun bulduk.

XV
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Sunuş
M. Sinan Özden
Ulusal Proje Yöneticisi
RESLOG Türkiye Projesi
 

Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG Türkiye), Suriyeli göçü ile ge-
len yoğun ve ani nüfus artışını karşılamak zorunda kalan yerel yönetimlerin 
rezilyansını arttırmayı hedefleyen, bunu yaparken de faaliyetlerini kapsayıcılık 
ve barışçılık ilkeleri çerçevesinde planlayan bir proje. İsveç Yerel Yönetimler ve 
Bölgeler Birliği’nin uluslararası projeler kuruluşu SKL International tarafın-
dan Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği ve Marmara Be-
lediyeler Birliği ortaklığında yürütülen ve İsveç Hükümeti tarafından fonlanan 
projemiz 2018 yılından beri 12 pilot belediye ile çalışmalarına devam etmekte.

Rezilyans (İngilizcede “resilience”) kelimesinin Türkçe karşılığı henüz yok. Da-
yanıklılık, dirençlilik ve esnek dayanıklılık gibi farklı çevirileri kullanılan bu söz-
cük aslında tüm bu çevirilerin sunduğundan çok daha fazlasını ifade etmekte. 
Bu nedenle, kelimeyi doğrudan karşılayan bir çeviri yapılana kadar, RESLOG 
Türkiye olarak kelimeye bir Türkçe karşılık bulmaya çalışmadan, İngilizce oku-
nuşunu yazıya yansıtarak kullanmayı uygun gördük. 

Rezilyans kelimesi; projenin çerçevesini, hedeflerini ve yöntemini anlatan ve 
RESLOG’u çok iyi betimleyen bir sözcük. Bir şok ve/veya sürekli stres altında, 
sarsıcı bir etkiyle karşı karşıya olan kentlerin işleyişini zorlanmadan sürdürmesi 
durumunu anlatmakta. Yani hayatı akışını bozmadan sürdürebilme ve geliş-
meye devam edebilme becerisini anlatıyor. Temel olarak sarsıcı etkiyi karşıla-
ma, durumunu düzeltme ve gelişmeye devam etme dizgesi rezilyansın özünü 
oluşturuyor. RESLOG Türkiye Projesi de özellikle kitlesel Suriyeli göçü gibi 
yoğun, ani ve beklenmedik bir göç dalgası karşısında yerel yönetimlerin ve yerel 
yönetim örgütlerinin rezilyansını birlikte geliştirme üzerine kurulu. RESLOG 
Türkiye bu doğrultuda, ulusal göç politikalarının yerel gerçeklikleri ve ihtiyaç-
ları yansıtacak şekilde geliştirilmesi, bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası 
öğrenme ve destek yapılarının güçlendirilmesi, belediye düzeyinde kapsayıcı 
planlama ve yönetişimin iyileştirilmesi alanlarında faaliyet göstermekte.

RESLOG faaliyetleri, Türkiye kentleri üzerindeki temel etki unsuru olarak Su-
riyeli göçüne odaklansa da hem zaman zaman karşı karşıya kaldığımız dep-
remler hem de bir yıla yakın bir süredir hayatın her alanına nüfuz edip hepsini 
değiştiren COVID-19 salgını gösteriyor ki, kentlerin çözüm üretmesi gereken 



meseleler çok katmanlı. İşte tam da bu nedenle göç ve sürdürülebilir kalkınma 
beraber ele alınması gereken iki husus ancak daha önce tecrübe edilmemiş bu 
yaklaşımın hem teorik hem pratikle ilgili bilgi çerçevesinin eksik olması, sahada 
çalışan belediyelerimizi zorlamakta.

Bu bilgi ihtiyacına istinaden RESLOG Bilgi Zeminini Geliştirme Faaliyetlerini 
tasarladık. Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliğinde yürüttüğümüz bu etkin-
lik çerçevesinde geçtiğimiz iki yılda 12 serilik bir kitap dizisi yayımladık; göçün 
hukuki ve finansal boyutundan kültürlerarası iletişime, iyi uygulama örnekle-
rinden Türkiye’nin dört bir yanından belediyelerin deneyimlerine pek çok ko-
nuyu derinlemesine masaya yatırdık. Hatta bu yayınlardan farklı ülkelerdeki 
belediyelerin pratiklerine de fayda sağlayabilecek olanları İngilizce dilinde de 
yayınladık.

Bu yayınlar literatürde de bir açığı kapattı. Öncelikle, belediyelerin ihtiyaç duy-
duğu pek çok pratik bilgi ve aracı belediyecilerimize sunduk. Ancak bunun 
da ötesinde, belediyelerimizin uzmanlar yürütücülüğünde gerçekleştirdikleri 
çalışmalar ile kendi deneyimlerini paylaştıkları yayınlar ürettik. Sahadan ve 
doğrudan belediyelerimizin kendi öz birikimlerinden gelen tecrübe ve dene-
yimleri çok ciddi birer bilgi kaynağı. Belediye deneyimlerine ilişkin kitaplar, be-
lediyelerin gerçekleştirdikleri ancak yazıya dökmedikleri çalışmaların bilgisini 
kaydederek literatüre dahil etmek açısından çok kıymetliler. Bu yayınlarla hem 
bir deneyim aktarımı sağladık hem de belediyelerimizin her gün hizmetlerini 
sunarken ürettikleri bilgilerin farkına varmalarına aracı olduk.  

RESLOG Projesi, başarılı uygulamaları ve yarattığı değer önemli bulundu-
ğundan, yeni kaynak tahsis edilerek bir yıl daha uzatıldı. Bunun üzerine, bu 
yıl da yayınlarımıza Yerel Yönetişim ve Göç Dizisi II ile devam ediyoruz. Bu 
yeni dizi ile belediyelerin karşı karşıya kaldığı çok katmanlı meseleler ele alınır-
ken olmazsa olmaz konular olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliği konularına odaklanıyoruz. Belediyelerimizin 
bu alanlarda göç bağlamında gerçekleştirdikleri çalışmalara ve edindikleri de-
neyimlere odaklanan kitaplar ise serinin ilerleyen aşamadaki yayınlarını oluş-
turacak. 

RESLOG Türkiye Proje Yöneticisi olarak, Yerel Yönetişim ve Göç Dizisi ya-
yınlarının, kapsayıcı ve barışçıl hizmet sunumunun önkoşulu olan yerel karar 
alma ve planlama süreçlerine şimdiden katkı sağlamaya başladığını görüyo-
rum. Umuyorum ki, Türkiye belediyelerinin bilgiye erişimini kolaylaştırmak 
ve sahada üretilen bilgiyi kaydederek yaygınlaştırmak üzere gerçekleştirdiğimiz 
bu faaliyet, RESLOG Projesi ömrünü doldurduktan sonra da belediye ve bir-
liklerimizin katkılarıyla gelenekselleşsin ve devamlılık kazansın.
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Dr. Gül Tuçaltan
Yerel Yönetişim ve Göç Dizisi Yayınları Geliştirici Editörü
ve Ulusal Proje Koordinatörü
RESLOG Türkiye Projesi

Son on yılda, Türkiye’de yerel yönetimler, giderek farklılaşan kentsel ve top-
lumsal sorunlara hızla yanıt üretmek gibi ciddi bir sınavla karşı karşıya kaldılar. 
Yerel yönetimlerin ilk sınavı zorunlu göç sonrası başka bir ülkede ikamet etmek 
durumunda kalan kırılgan bir nüfusu karşılamak ve buna yönelik insani yar-
dım hizmetlerinin yereldeki koordinasyonunu sağlamaktı. Takip eden on yıllık 
dönemde ise, sürecin doğal bir sonucu olarak, farklı bir dile ve yaşam kültürü-
ne sahip göçmenler ve mülteciler, emek piyasalarının ve gündelik yaşamın bir 
parçası haline geldiler. Bu da belediyeleri hem artan nüfus için altyapı planla-
ması hem de farklı kültürlerle beraber yaşamak, toplumsal uyumu sağlamak 
ve sürdürmek için gerekli hizmetlerin tanımlanması gibi iki zorlu meselenin 
ana aktörü haline getirdi. Bununla beraber, kısıtlı finansal kaynaklar, personel 
yetersizlikleri ve süregelen kitlesel göçe dair belirsizlikler (örneğin Türkiye’nin 
yakın gelecekte yeni bir kitlesel göç akınına maruz kalıp kalmayacağının kestiri-
lemiyor olması) ile birlikte mevcut ulusal göç politikalarının yerel yönetimlerin 
göç ve kentleşme alanındaki ihtiyaçlarından çok, merkezi idare düzeyindeki 
stratejilere odaklanması belediyelerin hareket kabiliyetini kısıtladı. Özetle, ulus-
lararası kitlesel göç ve Suriye mülteci krizi, Türkiye kentlerinde mekânı de-
mografik, toplumsal, ekonomik, kültürel ve ekolojik açılardan köklü bir şekilde 
değiştirirken; kentleşme, altyapı ve belediye hizmet sunumu ve kent planlama 
meselelerini de yeniden ele alma ihtiyacını beraberinde getirdi. Belediyeleri-
miz, bu çok katmanlı ve karmaşık süreçleri yönetebilmek ve göç kaynaklı kent-
sel sorunlara yanıt verebilmek için, sahip oldukları hareket alanlarını anlayıp 
bu hareket alanı içinde kısıtlı kaynaklar ile yenilikçi çözümler üretmelerine ola-
nak sağlayacak yeni bilgi, beceri ve uygulama araçlarına ihtiyaç duyuyorlar. 
Kentlerimizi planlamak için bugüne kadar kullandığımız geleneksel araçlar ve 
düşünce biçimleriyse, içinde bulunduğumuz bu değişken durumu anlamak, ele 
almak ve değiştirmek için artık yeterli olmuyor. 

Önsöz
Yerel Yönetişim ve Göç Dizisi Yayınları (2018-2021)
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Belediyelerin tam da bu ihtiyacına istinaden RESLOG Türkiye Projesi “Bil-
gi Zeminini Geliştirme Faaliyetleri” kapsamında 12 yayından oluşan Yerel 
Yönetişim ve Göç Dizisini (2018-2020) hazırladık. Bu yayınlar; göç, kent 
planlama ve yerel yönetişimin kesişiminde duran ve bu alanın var olan bilgisini 
yerel karar vericilerin bakış açısı ve uygulamalarını olumlu yönde etkileyebile-
cek yeni yaklaşımlarla harmanlamayı amaçladı.

Pek çok ulusal ve uluslararası uzmanla beraber hazırladığımız, Yerel Yönetişim 
ve Göç Dizisi Yayınları (2018-2020) üç temel alana odaklandı. Başka bir deyiş-
le, bu dizi içerisinde üç grup kitap yer aldı. İlk grup, Türkiye’nin göç deneyi-
mini, göç ve yerel yönetişim alanındaki temel kavramları, mevcut yaklaşımları 
ve bu alandaki doğru bilinen yanlışları ortaya koymayı hedefleyen kitaplardan 
oluşuyor. Mülteci krizi bağlamında, belediyelerin kapsayıcı hizmet sunumunda 
karşılaştıkları mali sorunlar, bu sorunlara yönelik kaynak yönetim modelleri 
ve alternatif  fon kaynakları, belediyelerin göçmen ve mültecilerle ilgili uygula-
malarda insan hakları ve hukuki çerçeve açısından karşılaştıkları zorluklar ve 
idare yargı, denetim vb. alanlardaki kurumların düzenlemeleri ile ilgili bilgi-
leri dizinin bu grubunda sizlere sunuyoruz. Göçten etkilenen belediyelerdeki 
mekânsal, sosyal ve ekonomik değişimlerin (konut, altyapı, sağlık, eğitim, açık 
yeşil alanlar gibi) tespiti için verilerin toplanması ve haritalanarak kalkınma, 
mekân ve kent planlama süreçleri ile ilişkilendirilmesi konusunda etkili bir araç 
olan ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafın-
dan geliştirilen kentsel profil oluşturma yaklaşımı ve de belediye hizmetlerinin 
iyileştirilmesi için somut ve gerçekleştirilebilir çözüm önerilerinin üretilmesine 
dair kitaplar da bu grubun içinde yer aldı. Ele alınan konular aynı zamanda 
göç ve yerel yönetişim alanında belediyelerin müdahale ve uygulamalarının 
çerçevesini çizen ve hareket alanlarını belirleyen meselelerdi.

Yerel Yönetişim ve Göç kitaplarının ikinci grubu ise, Türkiye ve dünyada yerel 
yönetişim alanındaki yeni bakış açılarının ve müdahale araçlarının belediyele-
rimize tanıtılmasını hedefledi. Bu grup yayınla belediyelerimize sunulan kitap-
ların temaları şöyleydi: adil, eşitlikçi ve tüm toplumsal grupları kapsayan kent-
lerin inşası için kültürlerarası iletişim; belediyelerin, göçün devam eden veya 
devam etmesi muhtemel etkilerine karşı dayanıklı, hazırlıklı ve tedbirli olmasını 
sağlayacak göç ana planlarının hazırlanması; halk sağlığı ve kamu güvenliğinin 
sağlanması için küçük ve etkili çözümler; yerel yönetişimin tüm aşama ve alan-
larına entegre edilebilecek olan, kentsel sistemlerin zorluklar ve yıkıcı dene-
yimler sonrası toparlanma ve dönüşüm süreçlerini ele alan rezilyans yaklaşımı. 

Serinin üçüncü bölümü ise Türkiye belediyelerinin uygulama deneyimlerini 
ele aldı. Bu gruptaki yayınlarla belediyeler kapsayıcı hizmet sunumu bağlamın-
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da, artan nüfusa, olası finansal kısıtlara ve personel yetersizliklerine rağmen 
insani yardım, kentsel planlama ve altyapı yönetimi, alternatif  finansman ge-
liştirme gibi konulardaki deneyimlerini paylaştı. Kitlesel göçün karşılanması, 
sosyal hizmet sunumu ile sosyal uyum ve beraber yaşam serinin bu üçüncü aya-
ğında odaklanılan ana konulardı. RESLOG-Türkiye Yerel Yönetişim ve Göç 
kitaplarının bu grubunda, belediyelerin kendi alanlarının bilgisini üretmesine 
ve yaygınlaştırmasına yönelik mekanizmaları desteklemenin ve belediyelerin 
deneyim paylaşımı ve bilgi alışverişinin ötesinde bir kazanç olarak belediyelerin 
saha bilgisini üreten ve yaygınlaştıran aktörler olarak çalışması hedeflendi. Bu 
nedenle, belediye deneyimlerini ele alan bu kitapların hazırlık aşamalarında 
belediye temsilcileri, uzman desteği alarak bizzat kendileri çalıştılar. 

Tüm bu yayınlarda belediyeler kendilerini başarılı bulup iyi uygulamalar ola-
rak ön plana çıkarmak istedikleri çalışmalarını aktardılar. Ancak bizce başarı-
nın tanımı farklıydı. Bir “en iyi uygulamalar kitabı” derlemeyi hedeflemeden, 
kısıtlı finansal kaynaklar, hukuki belirsizlikler, ayrımcılık ve veri eksikliği gibi 
yapısal sorunlara karşın hizmet sunumuna devam eden belediyelerin perspek-
tifinden yayınlar ürettik. Umut, moral, motivasyon, deneyim paylaşımı, bilgi 
aktarımı ve olumlu çalışmaların paylaşılması ve bu alanda çalışma istekliliği-
nin artırılması amaçları ile ortaya çıkardığımız ürünler, kesinlikle bir akademik 
çalışma değil ve kapsamlı olma gibi bir niyeti de yok. Akademik yazından ve 
kapsamlı analizlerden farklılaşan bu yayınlar; belediyelerin deneyim paylaşımı, 
bilgi aktarımı ve olumlu çalışmaların paylaşılması yoluyla göçmenler için kap-
sayıcı ve barışçıl hizmetler üretme yolunda çalışma istekliliğinin artırılmasını 
hedefleyen bir umut ve motivasyon egzersiziydi. Bununla beraber, belediyele-
rimizin göçmenler konusunda yaptıkları çalışmaları kamusal alanda topluca 
aktardıkları az sayıda kamusal platformdan biri olma niteliği taşıdıkları için bu 
yayınlar, aynı zamanda kendi içlerinde bir politik egzersizdi. 

Bu yaklaşım, proje ortakları olan Türkiye, Marmara ve Çukurova Belediye Bir-
likleri’nin ilgili birimleri ile yapılan derinlemesine görüşmeler, yine proje kap-
samında pilot belediyelerle gerçekleştirilen sorun ve ihtiyaç analizi çalışmaları 
ve alanda hem profesyonel hem de akademik faaliyetler yürüten uzmanlar-
la yapılan mülakatlara dayanarak geliştirildi. Özellikle, Marmara Belediyeler 
Birliği Göç Politikaları Uzmanı Sayın Merve Ağca’ya temaların belirlenmesi 
sürecinde sağladıkları değerli katkılar ve uzun soluklu fikir alışverişlerimiz için 
teşekkürlerimi sunarım.

İşte geçtiğimiz süreç içerisinde bize yol gösteren tüm hedefler ve ediğimiz kaza-
nımlardan yola çıkarak 2021 yılında bilginin derinleşmesi alanında çalışmaya 
ve bu çalışmaları da beş yayından oluşacak Yerel Yönetişim ve Göç Dizisi II 
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altında toplamaya karar verdik. Bu yılki yayınlarımızı belediyelerimizin kitlesel 
göç bağlamında gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerde göz önünde bulundurma-
ları gereken ortak konulara ayırdık. Mevcut uygulamaların kapsayıcılığının, 
barışçıllığının ve çevre duyarlılığının birbirinden ayrı meseleler değil, bir bütü-
nün parçası olduğu ve her adımda bu değerlerin göz önünde bulundurulması 
gerektiği savından yola çıkarak, belediyelerimizin ellerindeki sorunsalı kavrar-
ken esas alacakları bilginin derinleştirilmesine katkı sağlamayı hedefledik. Bu 
yılki yayınlarımızın başlıca konuları; Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaç-
ları’nın yerelleştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim değişikliği ve küresel 
yeşil yeni gündem ve aktif  vatandaşlık. Bu alanlarla beraber, bir süredir be-
lediye hizmet sunumunu doğrudan etkileyen COVID-19 salgını bağlamında 
belediyelerimizin mevcut deneyimlerini aktarmak ya da daha doğru bir tabirle, 
aktarmalarına vesile olmak da amaçlarımız arasında. 

RESLOG-Türkiye ekibi olarak, Yerel Yönetişim ve Göç yayınlarının, kapsayıcı 
ve barışçıl hizmet sunumunun ön koşulu olan yerel karar alma ve planlama me-
kanizmalarının inşası için gerekli entelektüel ve pratik zemine katkı sağlayacağı 
inancındayız. Umarız, yayınlarımız belediyelerimize göçün kentsel bağlamının 
ele alınmasında benimseyecekleri yaklaşımlarda ışık tutar.
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SEMBOLLER VE KISALTMALAR LİSTESİ 

Semboller 

℃ santigrat derece
CO2 karbondioksit
CH4 metan
HFCs  hidroflorür karbonlar
N2O  nitröz oksit

Kısaltmalar 

AB Avrupa Birliği
ABD Amerika Birleşik Devletleri
AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
BM Birleşmiş Milletler
CBS Coğrafi Bilgi Sistemleri
COP Taraflar Toplantısı (Conference of  Parties)
C40 C40 Şehirler İklim Liderliği Grubu
 (C40 Cities Climate Leadership Group)
CSVP Karşılaştırılabilir Sosyal Kırılganlık Profili Oluşturma
 (Comparable Social Vulnerability Profiling)
EGD Avrupa Yeşil Mutabakatı (The European Green Deal)
EJCC Çevresel Adalet ve İklim Değişikliği Girişimi
 (Environmental Justice and Climate Change Initiative)
Gap Fonu Kent İklim Finansı Boşluk Fonu (City Climate Finance Gap Fund)
GCCA+ Fonu Küresel İklim Değişikliği İttifakı Artı İnisiyatifi Fonu
 (Global Climate Change Alliance Plus Fund)
GCF Yeşil İklim Fonu (Green Climate Fund)
GCM Güvenli, Sistemli ve Düzenli Göç için Küresel Mutabakat
 (Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration)
GCM Fonu BM Çok Taraflı Göç Güven Fonu
 (UN Migration Multi-Partner Trust Fund)
GCR Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat
 (The Global Compact for Refugees)
GMG Küresel Göç Grubu (Global Migration Group)
ICEM Avrupa Göçü için Hükümetler Arası Komite
 (Intergovernmental Committee for European Migration)
ICLEI Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler Ağı
 (Local Governments for Sustainability)
ICM Hükümetler Arası Göç Komitesi
 (Intergovernmental Committee for Migration)



IDMC Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi
 (Internal Displacement Monitoring Centre)
IDPs Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişiler (Internally Displaced Persons)
IOM Uluslararası Göç Örgütü
 (The International Organization for Migration)
IPCC Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli
 (Intergovernmental Panel on Climate Change)
NUA Yeni Kentsel Gündem (New Urban Agenda)
OECD Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
 (Organisation for Economic Cooperation and Development)
PDD Afete Bağlı Yerinden Edilmeler Platformu
 (The Platform on Disaster Displacement)
RCPs Temsili Konsantrasyon Rotaları
 (Representative Concentration Pathways)
RESLOG Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi
 (Resilience in Local Governance Project)
RPG Mülteci Politika Grubu (The Refugee Policy Group)
RVA Risk ve Kırılganlık Analizi (Risk and Vulnerability Analysis)
SRVA Risk ve Sosyal Kırılganlık Analizi
 (Social Risk and Vulnerability Analysis) 
SECAP Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı
 (Sustainable Energy and Climate Action Plan)
SKA Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Sustainable Development Goals)
SoVI Sosyal Kırılganlık Endeksi (Social Vulnerability Index)
STK  Sivil Toplum Kuruluşları
TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
UNDESA Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü
 (United Nations Department of  Economic and Social Affairs)
UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
 (United Nations Development Programme)
UNFCCC Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
 (United Nations Framework Convention on Climate Change)
UNHCR Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
 (United Nations High Commissioner for Refugees)
UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
 (United Nations International Children’s Emergency Fund)
UNISDR Birleşmiş Milletler Afetlerin Azaltılması Uluslararası Stratejisi
 (United Nations International Strategy for Disaster Reduction)
VAF Kırılganlık Değerlendirme Çerçevesi
 (Vulnerability Assessment Framework)
WIM Varşova Uluslararası Kayıp ve Zarar Mekanizması
 (Warsaw International Mechanism for Loss and Damage)
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Giriş

GİRİŞ
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YEREL
YÖNETİMLER BAĞLAMINDA GÖÇ OLGUSU

Kitabın Düşünsel Arka Planı

Dünya nüfusunun yarısından fazlası artık kentlerde yaşıyor. Mevcut de-
mografik eğilim ve tahminler, kentsel nüfus artışının süreceğini, 2050 
yılında dünya nüfusunun yaklaşık %65’inin kentlerde yaşayacağını gös-
termektedir. Kentler sadece demografik gelişmenin değil, aynı zaman-
da ekonomik gelişmenin de merkezi konumundalar. Gelişmişlik düze-
yinden bağımsız olarak neredeyse tüm ülkelerde ulusal gelirin büyük 
bölümü kentlerde yaratılmaktadır. Bu demografik ve ekonomik bilanço 
bir yandan kentlere olan ilgiyi arttırırken diğer yandan da belediyelerin 
ilgilenmeleri gereken sorunlar ile hemşehrilerine karşı sorumlulukları-
nın artmasına neden olmaktadır. Belediyelerin karşı karşıya oldukları 
yeni sorunlar, kimi zaman ani nüfus artışına ve yıkımlara yol açan savaş, 
çatışma ve afet olayları üzerinden, kimi zaman ise çevre sorunları ile 
bağlantılı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum, kısıtlı kaynak ve yetki-
lere sahip olan yerel yönetimleri, özellikle de belediyeleri zorlamaktadır. 

Son dönemde kentleri ve belediyeleri olumsuz etkileyen sorunların ba-
şında iklim krizi gelmektedir. Tarihsel olarak kıyılar, nehir kenarları ve 
deltalar gibi kaynak çeşitliliğinin yüksek olduğu yerlerde kurulan kent-
ler, aşırı yağışlar ve hava olayları, taşkınlar, sıcak dalgaları ve kuraklık 
gibi iklim değişikliği etkilerine giderek daha fazla maruz kalmaktadır. 
İklim krizinin bu tür doğrudan etkilerinin yanı sıra, gıda yetersizliği, su 
kıtlığı, hava kirliliği gibi dolaylı etkileri de kentleri olumsuz etkilemek-
tedir. Günün sonunda tüm bu sorunlarla baş etmek ve kentlerin iklim 
krizine karşı rezilyansını1 arttırmak durumunda kalan ise belediyeler ol-

1 “Rezilyans”, İngilizcede Resilience olarak geçen kavramın karşılığı olarak kullanılmaktadır. Kavramın 
Türkçede yerleşik ve yaygın olarak kullanılan bir karşılığı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Yerel Yönetişimde 
Rezilyans Projesi (RESLOG) kapsamında kullanıldığı şekliyle bu kitapta da ilgili terim “rezilyans” olarak 
kullanılmaktadır. Rezilyans kavramıyla, bir tehlikeye ya da beklenmedik bir olaya maruz kalan bir topluluğun 
ya da bir sistemin, risk yönetiminin temel bileşen ve araçlarının etkin kullanımı yoluyla kendisini (tüm temel 
unsurlarını kapsayacak şekilde) korumayı, onarmayı, dönüştürmeyi ve/veya uyumlaştırmayı sağlaması 
yeteneğine ve kapasitesine işaret edilmektedir. Bu konuda detaylı bilgiler için RESLOG Projesi Yerel Yönetişim 
ve Göç Dizisi’nin altıncı kitabı olan şu kitaba bakılabilir: Lewis, D. (2020) Rezı̇lyans Kavramı: Ortaya Çıkışı, 
Evrimi ve Uygulanabilirliği, Bir Kentsel Rezilyans Kılavuzu. 
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maktadır. Bu nedenle, son dönemde kent yönetimleri uluslararası iklim 
yönetişiminin itici gücü olup siyasal süreç ve müzakerelerde başat bir 
konuma sahip olmaya başlamışlardır.
 
Çok boyutlu ve karmaşık bir sorun olan iklim değişikliği, diğer toplum-
sal sorunlar üzerinde çoğaltıcı bir etki yapmaktadır. Bu etkinin gözlen-
diği alanlardan birisi de göç hareketleridir. İklim değişikliğinin gerek 
ulusal gerekse uluslararası düzeylerde göçe neden olduğu bugün artık 
yaygın olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra, iklim değişikliği, yol 
açtığı olumsuz sonuçlar nedeniyle içerisinde göçmenlerin de yer aldığı 
dezavantajlı grupları, diğer toplum kesimlerine göre daha fazla etkile-
mektedir. Belediyelerin, hemşehrileri olan göçmenleri bu etkilere karşı 
koruma gerekliliği ise iklim değişikliğini daha da önemli bir sorun haline 
getirmektedir. Ne var ki, çevre ve iklim değişikliğine bağlı göç konusun-
daki yasal ve yönetsel gelişmeler oldukça sınırlıdır. İklime bağlı göç he-
nüz uluslararası hukukta yerini almış değildir. Bugün pek çok kaynakta 
rastlanan “iklim mültecisi” teriminin, uluslararası mülteci hukukunda 
karşılığı olmadığı için iklim değişikliği nedeniyle göç edenler “mülteci” 
statüsünde sayılmamaktadır. 

Hukuk alanına benzer şekilde yönetişim alanında da iklim değişikliği 
ile göç ilişkisi yeterli düzeyde ele alınmış değildir. İklime bağlı göçleri 
önleyecek, göçün kaçınılmaz olduğu durumlarda göçün insani koşul-
larda gerçekleşmesini sağlayacak, göçmenlerin yeni evlerinde korunma 
ve uyum süreçlerini kolaylaştıracak siyasal ve kurumsal araçlar halen 
oldukça yetersizdir. Bu durum, en çok belediyeleri zorlamaktadır. Sınırlı 
kaynaklarla yerel hizmetleri sunmaya çalışan belediyeler, iklime bağlı 
göçün de öncelikli muhatabı konumundalar. Bu da belediyelerin kar-
şısına bir dizi güçlük çıkarmaktadır. Belediyeler, bir yandan iklim deği-
şikliği nedeniyle göç verirken ekonomik anlamda küçülen yerleşmeler 
olma riskiyle karşılaşmakta; diğer yandan hemşehrileri arasındaki göç-
menlerin, diğer dezavantajlı gruplarla birlikte iklim değişikliğinin etki-
leri karşısındaki kırılganlıklarını azaltmak durumunda kalmaktadırlar. 
Bunların yanı sıra, gerek göç alan gerekse göç veren belediyeler açısın-
dan önemli bir diğer güçlük ise kentsel altyapı ve hizmetlerin sunumuna 
ilişkin mevcut sistem ve yatırımlar ile planların, göç kaynaklı yeni du-
rum (nüfus artışı ya da düşüşü) dikkate alınarak yeniden tasarlanmasıdır. 
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Tüm bunlar hiç kuşkusuz çok zorlayıcı bir yönetişim imtihanına karşılık 
gelmektedir. Belediyelerin, diğer yönetsel birimler ile sivil toplumun ve 
akademik kurumların desteğini almadan bu imtihanı geçmeleri pek ko-
lay değildir. Rehber niteliğindeki bu kitap, böylesi bir desteği sağlama-
nın araçlarından birisi olarak kaleme alınmıştır.

Kitabın Amacı

Kentlerin geleceğe daha güçlü biçimde hazırlanmaları için kent yöne-
timlerinin yeni sorunlar karşısında ayakta kalma ve bu sorunlara hızlı ve 
kapsamlı yanıt üretme kapasitelerinin arttırılması gerekmektedir. İklime 
bağlı göç ve göçmenlerin iklim değişikliği etkilerinden korunması konu-
ları, bu yeni sorun alanlarının başında gelmektedir. Bir referans yayın 
olma iddiası taşıyan bu kitap, kent yönetimlerinin kurumsal kapasitele-
rini arttırmayı amaçlayan çalışmalara katkı yapmayı hedeflemektedir. 
Bu katkının somut veçheleri; iklim değişikliği, göç ve yerel yönetimleri 
kapsayan ilişkisellik bağlamının (nexus) temel boyut ve bileşenlerine açık-
lık getirmek, iklim değişikliği ve göç olguları arasındaki ilişkiyi tarihsel 
süreçten ve somut örneklerden referanslarla ele almak ve bu konularla 
ilgilenen karar verici ve uzmanların gereksinim duyacakları bilgileri, uy-
gulamaya dönük plan ve politika araçlarını da içerecek şekilde kapsayıcı 
bir biçimde sunmaktır. Bir başka ifadeyle bu kitap; belediyelere kitlesel 
göç bağlamında iklim değişikliğini nasıl ele almaları gerektiğine dair bir 
çerçeve sunmasının yanı sıra, iklim değişikliğinden kaynaklanan göçlere 
hazırlıklı olmaları için neler yapmaları gerektiği konusunda da bilgiler 
sunmaktadır. 

Daha önce de belirtildiği gibi iklim değişikliği ile göç arasındaki ilişkileri 
ele alan akademik çalışmalar halen sınırlıdır. Bu durum ülkemiz için de 
geçerlidir. İklim değişikliği ve göç olgularını, yerel yönetimleri merkezi-
ne alarak tartışan Türkçe yayın oldukça azdır. Bu yönüyle bakıldığında, 
iklim değişikliği ve göç gibi iki önemli konu hakkında kapsamlı bir bilgi 
zemini oluşturan bu rehberin, önemli bir boşluğu dolduracağı düşünül-
mektedir.  
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Kitabın Hedef Kitlesi

İklim değişikliği, göç ve yerel yönetimler gibi üç önemli konuyu oda-
ğına alan ve bunlara ilişkin bilgi ve değerlendirmeler içeren bu kitap, 
geniş bir okuyucu kitlesine hitap etme potansiyeline sahiptir. İklim de-
ğişikliğine dair temel bilgilere ulaşmak isteyenlerden, iklime bağlı göçün 
uluslararası hukukta nasıl ele alındığını öğrenmek isteyenlere, iklim ada-
leti ile göç arasındaki ilişkiyi merak edenlerden, kentlerin ve aralarında 
göçmenlerin de yer aldığı kent sakinlerinin iklim rezilyansını arttırmak 
için belediyelerin hangi politika araçlarını kullanabileceklerini öğren-
mek isteyenlere kadar herkes, bu kitapta kendisine bir yer bulacaktır. Bu 
geniş kitle içinde; merkezi ve yerel yönetimlerde görev yapan uzmanlar 
ve karar vericiler, hemen her kademedeki yönetici ve siyasetçiler, lisans 
ve lisansüstü düzeylerde öğrenciler, akademisyenler ve sivil toplum ala-
nında çalışanlar yer almaktadır. 

Öte yandan, bu geniş okuyucu kitlesi içinde kitabın doğrudan hedefle-
diği yararlanıcılar ise yerel yönetim kademesinde görev yapan kişilerdir. 
İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini tecrübe etmeye başlayan ve son 
yıllarda gerek iç göçe gerekse uluslararası göçe bağlı nüfus artışı netice-
sinde ortaya çıkan sorunlarla baş etmek durumunda kalan kentlerimizin 
yöneticileri, siyasetçileri ve uzmanları için bu rehber kitabın operasyo-
nel bir araç olacağını umuyoruz.

Kitabın Bölümleri

Bu kitap beş ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler genelden öze-
le doğru evirilerek iklim değişikliği, göç ve yerel yönetimler ilişkisinin 
temel boyut ve bileşenlerine açıklık getirmektedir. İlk bölümde iklim 
değişikliğine dair temel düzeyde açıklamalarla başlayan kitap, beledi-
yelerin iklim değişikliği ile göç ilişkisinden kaynaklanan sorunlara yanıt 
üretebilmek için kullanabilecekleri politika ve planlama araçlarına dair 
pratik bilgilerin sunulmasıyla son bulmaktadır.

Kitabın giriş niteliğindeki birinci bölümü, iklim değişikliğine dair temel 
düzeyde açıklamalar içermektedir. Bu bölümde ilk olarak iklim değişik-
liğinin nedenleri, sonuçları ve iklim değişikliği ile mücadele süreçleri-
ne ilişkin bilimsel ve teknik bilgiler tarihsel bir perspektif  içinde sunul-
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maktır. Bunun ardından iklim yönetişimi konusu uluslararası düzeyde 
yaşanan gelişmelere ve yerel düzeye referansla anlatılmaktadır. Bölüm 
sonunda, iklim krizinin kentler ve yerel yönetimlerle ilişkisine açıklık ge-
tiren bilgi ve değerlendirmeler yer almaktadır. 

İklim değişikliği ve göç olgularına dair yapılacak tartışmanın iklim ada-
leti kavramını göz ardı etmesi düşünülemez. Bu nedenle, rehberin ikinci 
bölümü iklim adaleti kavramına odaklanmaktadır. Bölümün başında 
iklim adaleti kavramına açıklık getirilmekte, ardından ise iklim krizinin 
en çok tehdit ettiği toplum kesimlerini dezavantajlı hale getiren unsurlar 
temel düzeyde açıklanmaktadır. 

Kitabın üçüncü bölümünde, iklim değişikliği ile göç olgusu arasındaki 
ilişki tüm yönleriyle ele alınmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak göç olgu-
suna ilişkin giriş niteliğinde kısa bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu 
değerlendirmenin ardından iklim değişikliğinin bir göç etmeni olarak 
ele alındığı bölüm gelmektedir. Bu bölümde, ani gelişen ve yavaş ge-
lişen iklimsel olayların göçle ilişkisine, göçün iklim değişikliğine uyum 
stratejisi olma niteliğine ve iklime bağlı göçün farklı türlerine dair kap-
samlı açıklamalar yapılmaktadır. Sonrasında ise göçmen grupları iklim-
sel olaylar karşısında savunmasız ve kırılgan hale getiren unsurlar ele 
alınmaktadır.

Kitabın dördüncü bölümü, iklim değişikliği ile göç ilişkisini, uluslarara-
sı hukuk ve yönetişim süreçleri bağlamında ele almaktadır. Belediyele-
rin iklime bağlı göçe ve göç kaynaklı süreçlere yanıt üretebilmeleri, bu 
alanda yönlendirici bir hukuk ve yönetişim sisteminin varlığına bağlıdır. 
Oysa iklim değişikliğinden kaynaklı göçe ilişkin uluslararası hukuk ve 
yönetişim sistemi henüz yeterince gelişmiş değildir. Bu bir yandan yerel 
düzeydeki çalışmalar üzerinde sınırlandırıcı etki yaparken diğer yandan 
da hukuki karşılığı olmayan bazı terimlerin yerleşik hale gelmesine ve 
zamanla “doğru bilinen yanlışların” ortaya çıkmasına yol açmaktadır. 
Kitabın dördüncü bölümü, okuyuculara güncel ve doğru bilgiyi siste-
matik bir biçimde sunmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, İkinci Dün-
ya Savaşı sonrası göç ve mültecilerle ilgili oluşturulan uluslararası hukuk 
ve yönetişim çerçevesi, küresel, bölgesel ve yerel ölçeklere referansla 
açıklanmaktadır.
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Kitabın son bölümü olan beşinci bölüm, belediyeler için uygulamaya 
dönük pratik bilgiler sunmakta ve bu yönüyle de kitabın en operasyonel 
bölümünü oluşturmaktadır. Kitlesel göç alan ve bundan kaynaklı pek 
çok sorunla baş etmek durumunda kalan belediyeler için iklim değişik-
liği bu sorunları çoğaltan bir etki yapmaktadır. Dolayısıyla kitlesel göç 
bağlamında iklim değişikliğinin nasıl ele alınması gerektiği, bu bağlama 
özgü sorunlara hangi araçlarla müdahale edileceği belediyeler açısın-
dan önemli olmaktadır. Bu çerçevede bu bölümde, göç ve iklim değişik-
liği ilişkisini yönetmek durumunda olan belediyelerin başvurabilecekleri 
plan ve politika araçları ile uluslararası finansman kaynaklarına dair 
bilgiler sunulmakta ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Plan ve politi-
ka araçları olarak İklim Eylem Planları ile Risk ve Sosyal Kırılganlık 
Analizleri detaylı olarak açıklanmaktadır. Finansmana ilişkin kısımda 
ise doğrudan iklim göçü ile ilişkili olmasa da uluslararası iklim politikası 
kapsamında halihazırda belediyelerin yararlanmasına açık olan fonlara 
değinilmektedir. Bu bölümde ayrıca, göçmenlerin iklim değişikliği etki-
lerinden korunmaları amacıyla dünyanın farklı kentlerinde geliştirilen 
iyi uygulamalara ve örnek çalışmalara dair bilgiler verilmektedir. 

Kitabın üçüncü ve dördüncü bölümlerindeki tartışmalara dair bazı de-
taylı bilgilere Eklerde yer verilmektedir. Ek-1’de göçe ilişkin sayısal veri-
ler, Ek-2’de göçle ilgili uluslararası kuruluş ve girişimlere dair bilgiler ve 
Ek-3’te ise Kampala Sözleşmesi hakkında bilgiler yer almaktadır. 

Okuyucuya Hatırlatma

Bir referans yayın olması amacıyla hazırlanan bu kitapta ele 
alınan konuların tüm önemli yönlerine dair bilgi ve değerlen-
dirmeler, kitabın ilgili bölümlerinde yer almaktadır. Bu nedenle, 
kitabın bölümleri belirli bir süreklilik içinde bir tartışma geliştir-
dikleri gibi her bir bölüm ele aldığı konu hakkında başlı başına 
bir referans metin de sunmaktadır. Kitap, bu tür bir yaklaşımla 
tasarlanıp geliştirildiği için iklim değişikliği, göç ve yerel yöneti-
şim konuları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen geniş bir oku-
yucu kitlesine hitap etmektedir. 
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Kitaptan yararlanmak isteyen okuyucular; kitabın tüm bölüm-
lerini baştan sona yapacakları bir okuma ile inceleyebilecekleri 
gibi belli konularda özel nitelikli bilgiye ihtiyaç duyan okuyu-
cular da kitabın sadece o konularla ilgili bölümlerini okumakla 
yetinebilirler. Dolayısıyla kitabın hem tümü itibarıyla hem de 
tek tek alt bölümleri itibarıyla bir rehber ya da referans yayın 
olma niteliği taşıdığı hatırda tutulmalıdır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BİLİMSEL 
TEMELLERİ, TARİHSEL GELİŞİMİ
VE YÖNETİŞİM BAĞLAMI

Bölüm Önsözü

Rehberin ilk bölümü olan bu bölüm, kitabın izleyen bölümlerin-
deki tartışmaları okuyucuların daha iyi anlamalarını sağlayacak 
bir bilgi zemini oluşturmaktadır. İklim, göç ve yerel yönetimler 
ilişkisellik bağlamının (nexus) başlangıç noktası, günümüzün en 
önemli küresel çevre sorunu olan iklim değişikliğinden doğmak-
tadır. İklim değişikliğinin ana hatlarına dair bilimsel ve teknik 
bilgilere sahip olmadan, bu sorunun göç ve benzeri diğer olgu-
lar ile ilişkisini anlamak zor olacaktır. Bu çerçevede, rehberin 
giriş niteliğindeki bu bölümü, iklim değişikliğine dair temel dü-
zeyde açıklamalar içermektedir.

Birinci alt bölümde, iklim değişikliğinin nedenleri, sonuçla-
rı ve çözümlerine ilişkin bilimsel ve teknik bilgiler, tarihsel bir 
perspektif  içinde sunulmaktır. İkinci ve üçüncü alt bölümler ise 
iklim değişikliğiyle mücadele sürecine, diğer bir deyişle iklim 
yönetişimine (climate governance) kısa bir bakış içermektedir. Bu 
bölümlerde ilk olarak iklim yönetişimine dair uluslararası dü-
zeyde yaşanan gelişmeler aktarılmaktadır. Ardından konu yerel 
düzeyde ele alınmakta ve iklim krizinin kentler ve yerel yöne-
timlerle ilişkisine açıklık getirecek nitelikte bilgiler verilmekte ve 
açıklamalar yapılmaktadır. İklim yönetişiminin uluslararası ve 
yerel düzeylerdeki gelişimine dair bu açıklamaları okuyanlar, 
1980’lerde ana öznesi ulus devletler ve asıl hedefi de iklim de-
ğişikliğini önleme (climate change mitigation) olarak kurulan iklim 
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siyasetinin zamanla büyük bir değişim gösterdiğini fark edecek-
lerdir. Bugün iklim siyaseti ve yönetişiminin ana özneleri arasın-
da kentler ve yerel yönetimler yer almaktadır. Dahası, iklim de-
ğişikliğiyle ilişkili eylemler ve siyasaların odağında artık sadece 
önleme değil, iklim değişikliğine uyum (climate change adaptation) 
ve bunun yanı sıra, iklim krizinin göç ve toplumsal adalet gibi 
diğer siyasa alanlarıyla ilişkileri de yer almaktadır.

Küresel Çevre Sorunu Olarak İklim Değişikliği

İklim değişikliği alanındaki bilimsel çalışmalar2, yerkürenin ikliminin 
uzunca bir süredir değişmekte olduğunu ve bu değişimin gelecekte de 
devam edeceğini gösteriyor. İklim, en genel anlamıyla, her gün maruz 
kaldığımız hava durumu ve hava olaylarına dair uzun yıllar boyunca 
yapılan ölçümlerin ortalamasını ifade etmektedir.3 Diğer bir deyişle, ik-
lim olgusu, hava koşullarının bütününe ilişkin bir sisteme işaret eder. Bu 
sistemin ise insanlık tarafından iyi bilinen bir düzenliliği ya da dengesi 
bulunmaktadır. Hava koşulları belirli bir zaman dilimi içerisinde değiş-
kenlik ve çeşitlilik gösterse de geçmiş deneyimlerimiz bu değişkenliğin 
nasıl bir düzenlilik içinde tekrar ettiğini anlamamıza yardımcı olur. Bu-
gün iklim değişikliğiyle kastedilen, yerkürenin hava koşullarında binler-
ce yıl boyunca oluşan dengenin ve düzenliliğin kayda değer bir biçimde 
değişiyor olduğu gerçeğidir. 

İklimdeki bu değişimi; ortalama sıcaklıkların yükselişiyle, mevsimsel 
anomalilerin artmasıyla ve uç hava olaylarının giderek artan sıklık ve 
şiddetle karşımıza çıkması ile deneyimliyoruz. Mevcut iklime dair bil-
diklerimiz anlamını büyük bir hızla yitiriyor. Dünyanın pek çok yerin-
de insanlar, alışık olmadıkları ve beklentilerin çok ötesinde gerçekleşen 

2 İklim değişikliği ile ilgili güncel ve doğru bilimsel bilgilere ulaşmak için Hükümetlera  rası İklim Değişikliği 
Paneli (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) tarafından periyodik olarak yayımlanan 
Değerlendirme Raporlarına (Assessment Reports) bakılmalıdır. IPCC ve yayınlamakta olduğu değerlendirme 
raporlarına ilişkin açıklamalar, kitabın 1.2. bölümünde yer almaktadır.  
3 Kurnaz, 2019
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hava koşullarına maruz kalıyorlar. Bu durum bir yandan su kıtlığı, hava 
kirliliği, aşırı sıcaklar, kuraklık, soğuk dalgaları ve taşkınlar gibi iklime 
bağlı tehlikeleri çoğaltırken; diğer yandan da örneğin, tarımsal üre-
timde verimliliği düşürüp gıda arzında daralmaya ve fiyat artışlarına 
yol açabiliyor. Dolayısıyla, tüm bu olumsuzlukların kaynağı olan iklim 
değişikliği, dünyanın ve insanlığın geleceği için küresel bir tehdit oluş-
turmaktadır. Uluslararası toplum bugün, merkezinde iklim olgusunun 
yer aldığı bir krizin içerisindedir. Çözüm her geçen gün daha acil hale 
geldiğinden “iklim değişikliği” ifadesi yerini son dönemde “iklim krizi” 
ifadesine bırakmış durumda. Gelecek kuşakların nasıl bir dünyada ve 
hangi koşullar altında yaşayacakları, bizlerin iklim krizine nasıl yanıt 
vereceğimizle doğrudan ilişkilidir. 

Yerkürenin İklimi Neden Değişiyor?

İklimin neden değiştiğini anlamak için atmosferin yapısına bakmak ge-
rekir. Yerkürenin atmosferi gözle göremediğimiz katmanlar ve madde-
lerden oluşur. Bu katmanlardan bir tanesini de sera gazları4 oluşturur. 
Atmosferdeki sera gazları; insanlığın ortaya çıkmasına ve varlığını sür-
dürülebilmesine neden olan çok yaşamsal bir işlevi yerine getirir. At-
mosferde yer alan bu gazlar, güneşten dünyaya gelen ve yer yüzeyine 
çarptıktan sonra atmosfere yayılan ışınların bir bölümünü bloke ederler. 
Bu da atmosferin ısınmasına neden olur. Sera gazlarının ısıyı tutarak at-
mosferi ısıtmaları “sera etkisi” olarak adlandırılmaktadır. Sera etkisinin 
olmadığı bir dünyanın, bugün olduğundan ortalama 33oC daha soğuk 
olacağı5, dolayısıyla da insanlık için uygun bir yaşam ortamı olmayacağı 
bilinmektedir.

Atmosferdeki sera gazı yoğunluğundaki artış, sera etkisinin ve dolayı-
sıyla atmosferde tutulan ısının artması anlamına gelmektedir. Bu da 
atmosferdeki ortalama sıcaklıkların kararlı bir şekilde artmasına, yani 
küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Hükümetlerarası İklim Değişikliği 
Paneli (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) tarafından ya-

4 Atmosferdeki sera gazları arasında; karbondioksit (CO2), metan (CH4), nitröz oksit (N2O), su buharı, 
hidroflorür karbonlar (HFCs) gibi gazlar yer almaktadır. Kitapta yeri geldiğinde bu gazlar, tam isimleri yerine 
simgeleri ile belirtilmektedir.    
5 Pittock, 2005
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yımlanan değerlendirme raporlarına6 göre, yerkürenin atmosferi bugün 
endüstri devrimi öncesine kıyasla ortalama olarak 1oC daha sıcaktır. 
Mevcut eğilim, her on yılda bir 0,2oC’lik bir artışa denk gelmektedir. Bu 
da küresel ısınmanın 2030 - 2052 yılları arasında 1,5oC’ye ulaşacağını 
göstermektedir.

Küresel Isınma Nerede Duracak, İklim Nasıl Değişecek?

Bu sorulara kesin bir yanıt vermemiz maalesef  olanaklı değil. Küresel 
ısınmanın nerede duracağını tahmin edebilmek için atmosferdeki kar-
bondioksit yoğunluğunun hangi düzeyde sabitleneceğini bilmek gerekir. 
Atmosferdeki CO2 konsantrasyonu her geçen gün artmaktadır ve kar-
bon salmaya devam ettiğimiz müddetçe de bu artış sürecektir. Atmos-
fere salınan CO2 miktarında çok ciddi bir azaltım olmadığı sürece kü-
resel ısınma devam edecektir. İçinde bulunduğumuz yüzyıl için yapılan 
ısınma senaryolarına göre, küresel ısınmanın 2100 yılına kadar 6oC’ye 
ulaşabileceği tahmin edilmektedir. 

Karbon emisyonlarının ve küresel ısınmanın nerede sabitleneceğini bi-
lemediğimiz için iklimin yakın gelecekte nasıl değişeceğini öngörmemiz 
de pek mümkün değildir. Atmosferde ortalama sıcaklıkların artışı, hava 
koşullarının bütününe ilişkin çeşitlilik ve değişiklikleri doğrudan etkile-
mektedir. 1,5oC’lik küresel ısınmanın yol açacağı iklim değişikliği ile 2oC 
ya da 3oC düzeyindeki küresel ısınmanın neden olacağı iklim değişikliği 
birbirinden farklı olacaktır. İşte bu nedenle, bugün ivedilikle yapılması 
gereken şey, atmosferdeki CO2 yoğunluğunu sabitlemektir. Bu da bize 
küresel ısınmayı kabul edilebilir düzeylerde7 tutma ve olası iklimsel de-
ğişiklikleri tahmin etme şansı verecektir.

Atmosferdeki Sera Gazı Yoğunluğu Neden Artıyor?

Bu sorunun iki yanıtı bulunmaktadır. İlki, endüstri devrimi sonrasın-
da giderek artan enerji tüketimidir. Özellikle fosil yakıt kaynaklı enerji 
tüketimi, atmosferdeki karbon yoğunluğunu arttıran en önemli neden-
dir. İkinci yanıt ise, başta ormanlar ve sulak alanlar olmak üzere “doğal 

6 https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/ 
7 Kabul edilebilir düzeyin ne olduğu tartışmalı bir konu olmakla birlikte mevcut uluslararası iklim anlaşması 
olan Paris Anlaşması kapsamında, 1,5oC ve 2oC hedefleri kabul edilmektedir. Bu konu, 1.2. nolu bölümde ele 
alınmaktadır.  
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karbon yutakları” (natural carbon sinks) olarak işlev gören ve atmosferdeki 
karbondioksitin bir kısmını absorbe eden doğal alanların yok edilme-
sidir. Fosil yakıt tüketimiyle ilişkili ilk etmen, atmosfere karbon salımı 
yaparak sera gazı yoğunlaşmasını doğrudan arttırırken, doğal alanların 
yok edilmesiyle ilgili ikinci etmen, yerkürenin karbon azaltım kapasite-
sini düşürerek dolaylı yoldan sera gazı yoğunlaşmasının artmasına sebe-
biyet vermektedir. Her iki etmen de endüstri devrimi sonrasında büyük 
bir ivme kazanmıştır.

Endüstri devrimi sonrasında küresel enerji tüketimi büyük bir hızla 
artarken, tüketilen enerji içinde fosil yakıt kaynaklı olanlar başat hale 
gelmiştir. Bugün dünya enerji tüketiminin büyük bir bölümü fosil te-
melli enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. 2018 yılı itibarıyla küre-
sel enerji arzının %32’si petrol, %27’si kömür ve %23’ü ise doğal gaz 
kaynaklı olup, fosil temelli bu üç kaynak toplam arzın %82’sini oluş-
turmaktadır.8 Güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerjinin payı 
son yıllarda artış göstermekteyse de halen iklim sorununu çözmemize 
imkân verecek bir yaygınlığa ulaşabilmiş değildir.

Şekil 1: Atmosferdeki Sera Gazı Yoğunluğunun Artma Nedenleri

1

Endüstri devrimi 
sonrasında fosil yakıt 

tüketiminin hızla artması

2

Karbon yutakları olarak 
işlev gören doğal alanların 

hızla yok olması

8 Uluslararası Enerji Ajansı’nın web sitesinden veriye ulaşmak mümkündür: https://www.iea.org/data-and-
statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=TPESbySource 
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Karbon yutakları olarak işlev gören doğal alanların, özellikle büyük or-
man alanlarının kaybı da endüstri devrimi sonrasında hız kazanmıştır. 
2015 tarihli bir araştırmanın sonuçları yeryüzünde insan uygarlığının 
başladığı günden bu tarafa gezegendeki ağaçların %45,8’inin kesilmiş 
olduğunu göstermektedir.9 Ormansızlaşma yönündeki bu eğilim bugün 
de hız kesmeden devam etmektedir. 2000 - 2018 yılları arasında Ama-
zon bölgesinde 513.016 km2 büyüklüğünde10 yağmur ormanı yok edil-
miştir.11 IPCC’nin 2007 tarihli değerlendirme raporunda; atmosferdeki 
sera gazı yoğunluğunun %17’sinin ormansızlaşma kaynaklı olduğu ve 
bunun büyük bölümünün Brezilya ve Endonezya’da bulunan tropikal 
ormanların yok edilmesi ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.12

İklim Değişikliğinin Ne Tür Etki ve Sonuçları Olacak?

İklim değişikliğinin insan yaşamı ve yerleşmeleri üzerindeki etkilerinin 
önemli bir bölümü halihazırda dünyanın pek çok bölgesinde deneyim-
lenmektedir. Ancak bu etkiler dünyanın her bölgesinde benzer biçim 
ve şiddetlerde karşımıza çıkmamaktadır. Nasıl ki iklim sorununa neden 
olan süreçler; bölgeler, ülkeler ve hatta kentler arasında farklılaşmaktay-
sa, iklim değişikliğinin etkileri de benzer bir coğrafi farklılaşma göster-
mektedir. Örneğin Avrupa kıtası daha çok sıcak dalgaları ve taşkınlarla 
yüz yüze gelirken, Afrika kıtasını ise kuraklık ve su kıtlığı tehdit etmek-
tedir. Bu çerçevede, coğrafi farklılıklar göstermekle birlikte, iklim deği-
şikliğinin insan yerleşmelerini tehdit eden olumsuz etkilerinin başında; 
deniz seviyesindeki yükselme, aşırı hava olayları, taşkınlar, sıcak dalga-
ları, kuraklık, hava kirliliği, su kıtlığı ve orman yangınları gelmektedir.

9 Crowther, vd., 2015 
10 Yüzölçümü itibarıyla Almanya’nın bir buçuk katı, İspanya’nın tamamı, Türkiye’nin ise %65’i kadardır.   
11 RAISG, 2020 (s.46)
12 Romm, 2018
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Deniz Seviyesinde Yükselme

Ortalama sıcaklıkların artışı bir yandan okyanuslardaki termal genleş-
meyi (thermal expansion) arttırmakta, diğer yandan ise kutuplar ile zirve-
lerdeki buz kütlelerinin erimesini hızlandırmaktadır. Bu da denizlerdeki 
su seviyesinin yükselmesine yol açmaktadır. Uzun yıllara dayalı gözlem 
ve ölçümlerin sonuçları; 1900 yılından bugüne deniz seviyesinde orta-
lama 19 cm dolayında bir yükselme gerçekleştiğini, 1993 sonrasında 
yükseliş hızının önceki döneme kıyasla iki kat arttığını göstermektedir.13  
Deniz seviyesinin yükselmesi kıyı kentleri ve bu kentlerin yönetimleri 
için pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu sorunların ba-
şında; kıyıdaki yerleşimlerin su altında kalması, kıyı erozyonunda artış, 
kıyılardaki arazi kullanımı ve buna bağlı ekonomik faaliyetlerin zarar 
görmesi ve kıyı taşkınlarının daha sık görülmesi gelmektedir.

Şekil 2: İklim Değişikliğinin Yaygın Gözlenen Doğrudan Etkileri

Deniz Seviyesinde Yükselme

Aşırı Hava Olayları ve Taşkınlar

Sıcak Dalgaları ve Kuraklık

Hava Kirliliği ve Su Kıtlığı

Orman Yangınları

Aşırı Hava Olayları ve Taşkınlar

Sıcak Dalgaları ve Kuraklık

Hava Kirliliği ve Su Kıtlığı

Orman Yangınları

13 Avrupa Çevre Ajansı web sitesine bakılabilir: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/sea-
level-rise-7/assessment
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Aşırı Hava Olayları ve Taşkınlar

İklim değişikliği, aşırı ve ani yağışlar ile kıyılarda kasırga ve fırtına ka-
barması gibi aşırı (ekstrem) hava olaylarının sıklığını ve şiddetini art-
tırmaktadır. Bu olaylar yıkıcı sonuçlara yol açtığı gibi taşkınları tetik-
leyerek başka tehlikelere de davetiye çıkarmaktadır. Fırtına kabarması 
benzeri hava olayları kıyı taşkınlarına, ani ve şiddetli yağışlar ise nehir 
taşkınları ile kentsel alanlarda ani taşkınlara yol açmaktadır. Taşkın risk-
lerindeki artış, iklim değişikliğinin hemen her türden kentler üzerindeki 
en yaygın etkilerinden birisidir. Taşkın olayları, coğrafi konumlarından 
ya da gelişmişlik düzeylerinden bağımsız olarak tüm kentler için tehdit 
unsuru haline gelmiştir. Kopenhag, 2011 yılı Temmuz ayında son 400 
yılın en büyük sağanak yağışına maruz kalmıştır. Bir saat içerisinde ken-
te 100 mm düzeyinde (100 kg/m2) yağış düştüğü kayıt altına alınmıştır.14 
Bu ani yağış sonucu oluşan taşkın olayında ise kentin pek çok yaşamsal 
altyapı tesisi ciddi biçimde zarar görmüş ve sigorta şirketlerinden taz-
min için istenen rakam 1 milyar euroyu bulmuştur. Ülkemiz kentlerinde 
de benzer olaylar son yıllarda sıklıkla gözlenir hale gelmiştir. Örneğin 
İstanbul’da Ayamama Deresi’ne, 9 Eylül 2009 günü 12 saatte 180 mm 
(180 kg/m2) yağış düşmesi sonucunda oluşan taşkında, 30’dan fazla kişi 
yaşamını yitirmiş ve bazı ekonomik faaliyet alanları ile altyapı tesisleri 
ciddi zarar görmüştür.15 2019 yılı Haziran ve Temmuz aylarında gerek 
kıyı gerekse iç bölgelerdeki kentlerimizde can kaybına yol açan taşkın 
olayları yaşanmıştır.16 Trabzon’da (Araklı) bir hidroelektrik santralinin 
borusunu da patlatan taşkında 6 kişi, Düzce’de yaşanan taşkında ise 7 
kişi yaşamını yitirmiştir. Aynı dönemde Ankara’da yaşanan ve kentin 
pek çok bölgesinde maddi hasara yol açan ani taşkın olayları, 3 yurtta-
şımızın ölümü ile sonuçlanmıştır. 

14 https://en.klimatilpasning.dk/media/665626/cph_-_cloudburst_management_plan.pdf
15 Balaban, 2010 
16 Balaban, 2019
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Sıcak Dalgaları

Sıcak dalgası, bir bölgede, birden fazla gün boyunca sıcaklıkların be-
lirgin şekilde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi durumudur. 
Son yıllarda pek çok kentte, iklim değişikliğine bağlı olarak sıcak dalgası 
olayları hem daha sık görülür hem de daha uzun sürer hale gelmiştir. 
ABD’nin 50 büyük kentinde 1960 yılına kıyasla 2010 yılı itibarıyla sıcak 
dalgası görülme sıklığı yılda ortalama 2’den 6’ya yükselmiş, sıcak dalgası 
sezonunun uzunluğu dönem başına göre 47 gün artmıştır.17 Ülkemiz 
kentleri için de benzer tespitler yapılmaktadır. Meteoroloji Genel Mü-
dürlüğü tarafından yapılan bir çalışmada; sıcak dalgası, günlük azami 
sıcaklık değerlerinin 5 gün boyunca normalden 5°C daha yüksek sey-
retmesi biçiminde tanımlanmış ve bu tanıma göre sıcak dalgası sayısının 
bütün Türkiye’de 1971 ile 2016 yılları arasında arttığı tespit edilmiştir.18

  
İçerdikleri beton yapı yoğunluğu nedeniyle kentler, sıcak dalgalarının 
olumsuz etkilerini daha da derinleştirmektedir. Bu etkiler arasında su 
talebi ve tüketiminin artması, kuraklık nedeniyle kentsel yeşil alanların 
zarar görmesi ve daha önemlisi de aşırı sıcak kaynaklı sağlık sorunları 
ve ölümlerde yaşanan artış yer almaktadır. Kronik hastalığı olanlar, yaş-
lılar ve işi gereği günün büyük bölümünü dış ortamda geçirenler yüksek 
risk altındaki kentlilerdir. 2003 yılı yaz aylarında Avrupa’da yaşanan ve 
pek çok Avrupa kentini etkileyen sıcak dalgası, çoğunluğunu yaşlı ve 
hastaların oluşturduğu 70.000 kişinin ölümüne neden olmuştur.19 Sıcak 
dalgalarının ülkemiz kentlerindeki sağlık etkilerine dair araştırmalar 
son derece sınırlıdır. 2013-2017 yılları arasında İstanbul özelinde sıcak 
dalgaları kaynaklı ölümleri araştıran bir çalışma; 2015, 2016 ve 2017 
yılları yaz aylarında yaşanan üç sıcak dalgasının ölüm oranlarını ciddi 
düzeyde arttırdığını, ilave 419 ölüm vakasına yol açtığını göstermiştir.20 

17 https://www.globalchange.gov/browse/indicators/us-heat-waves#:~:text=1.,it%20was%20in%20the%20
1960s 
18 Şahin, 2019  
19 Robine, vd., 2008
20 Can, vd., 2019
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Hava Kirliliği ve Su Kıtlığı

Sıcaklık artışlarının özellikle kentsel alanlarda hava kirliliğini arttıraca-
ğı bilinmektedir. Bunun nedeni, hava kirliliğine yol açan parçacıkların 
ve organik maddelerin havadaki yoğunluğunun sıcaklık ve güneşlenme 
ile doğru orantılı artmasıdır.21 Bu da halihazırda hava kirliliği sorunu 
yaşayan sıcak iklim kentlerinde, sorununun daha da derinleşmesine yol 
açacaktır. Bu kapsamda ülkemiz kentlerine özellikle dikkat etmek gerek-
mektedir. Hava kirliliği halen pek çok kentimiz için ciddi bir çevre ve 
sağlık sorunudur. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın 2018 tarihli 
Türkiye’nin Hava Kirliliği Raporu’na göre, ülkemizde havası en kir-
li kentlerin başında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Manisa ve 
Mersin gibi büyük kentler gelmektedir. Raporda ayrıca, ülkemiz kentle-
rinde yaşayan yaklaşık 60 milyon kişinin, yılın büyük bölümünde ulusal 
sınır değerlerin üzerinde hava kirliliğine maruz kaldıkları belirtilmek-
tedir.22 Bu durum, iklim değişikliğiyle birlikte hava kirliliği sorununun 
ülkemiz kentlerinin en önemli gündemlerinden birisi haline geleceğini 
göstermektedir. 

İklim değişikliğinin bir diğer önemli etkisi ise su varlığında azalma ve su 
kıtlığıdır. Su sorunu bağlamında, dünyanın en riskli bölgeleri olarak Gü-
ney Afrika, Orta ve Güney Amerika ile Türkiye’nin de içinde yer aldığı 
Akdeniz Havzası öne çıkmaktadır.23 Yağış rejimlerindeki düzensizlikler, 
mevsimlerin beklenenden daha az yağışlı geçmesi, sıcaklık artışları ile 
birlikte içme ve kullanma suyuna olan talebin artması su kıtlığının başlı-
ca nedenleridir. Ülkemiz su kaynakları bakımından çok zengin olmadığı 
gibi mevcut su varlığının azalma eğilimi içinde olduğu bilinmektedir. 
Ülkemizde kişi başı kullanılabilir yıllık su miktarı 2000 yılında 1.652 
metreküp düzeyinden, 2020 yılında 1.346 metreküp düzeyine gerile-
miştir.24 Su potansiyeline ilişkin bu durum ülkemizi “su baskısı” (water 
stress) yaşayan ülkeler arasına sokmaktadır. Bu hususlar göz önüne alın-
dığında, yakın gelecekte ülkemiz kentlerini tehdit eden iklimsel etkiler 

21 Wilby, 2007 
22 https://www.iklimhaber.org/hava-kirliligi-turkiyede-yaklasik-60-milyon-kisiyi-zehirliyor/
23 Balaban, 2010
24 https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/754
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arasında su kıtlığının da yer alacağı anlaşılmaktadır. Son yıllarda büyük 
kentlerimize içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında rekor 
seviyede düşüşler gözlenmesi de bu durumun göstergelerinden birisidir. 

Orman Yangınları

İklim değişikliğinin tetiklediği bilinen bir başka doğal tehlike ise orman 
yangınlarıdır. Orman yangını riskinin iklim değişikliği ile birlikte artma-
sının sebepleri arasında sıcaklık artışları ve bunun orman alanlarında 
yol açtığı kuraklık gelmektedir. Sıcak ve kurak dönemlerin beklentile-
rin ötesinde uzaması, orman yangını beklenen bölgelerde riskleri ciddi 
biçimde arttırmaktadır. Orman alanlarının yakın çevresindeki kentsel 
alanlar ve yerleşmeler büyük risk altındadır. Örneğin 2018 yılı yaz ayla-
rında Yunanistan’da, o dönem Avrupa genelinde yaşanan bir sıcak dal-
gası ile ilişkilendirilen25 orman yangını sonucunda; 100 civarında insan 
yaşamını yitirmiş ve Atina’nın belli bölgeleri ile Mati isimli kentte ciddi 
hasar meydana gelmiştir.26 Ülkemizde de son yıllarda orman yangınla-
rının kentleri tehdit etmeye başladığını söylemek mümkündür. 2020 yılı 
Ekim ayında Hatay’da yaşanan orman yangını, İskenderun ve Arsuz 
kentlerine sıçramış ve bu kentlerin bazı mahallelerini ciddi şekilde et-
kilemiştir.27 

İklim Krizini Çözmek için Ne Yapmak Gerekiyor?

İklim krizi; küresel, ulusal ve yerel düzeylerde uygulanacak etkili ve kap-
samlı politika ve eylemler ile çözülebilir. Bu politika ve eylemlerin ise ilki 
önleme (mitigation), ikincisi de uyum28 (adaptation) amaçlı olmak üzere iki 
ana eksende geliştirilmesi gerekmektedir.

Önleme amaçlı çalışmalar, küresel ısınmanın önüne geçilmesini ve sı-
caklık artışlarının belli bir düzeyde sabitlenmesini amaçlamaktadır.29 Bu 

25 https://apnews.com/article/9db0ece961604537a4334480052f45ce
26  https://www.bbc.com/news/world-europe-44932366
27 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/hatayda-cikan-orman-yangini-3-ilceye-yayildi/2000987
28 İngilizcesi “adaptation” olan terim, Türkçe yazında “uyum” olarak yerleşmiş ve yaygın bir kullanım 
kazanmıştır. Bu bağlamda “uyum” terimi; insan topluluklarının iklim değişikliğinin kaçınılmaz olan etkileriyle 
yaşamayı öğrenmelerini, iklimle ilişkili yeni durumlardan en az zarar görecek şekilde kendilerini uyarlamalarını 
ifade etmektedir. Terimin olumlu ya da olumsuz bir yargı taşıdığı düşünülmemelidir.
29 Balaban, 2012
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da atmosfere yapılan karbon salımlarının en aza indirilmesi, tercihen 
sıfırlanması anlamına gelmektedir. Örneğin AB’nin güncel politika çer-
çevesini oluşturan Avrupa Yeşil Mutabakatı (The European Green Deal), 
Avrupa genelinde 2050 yılı itibarıyla karbon nötr olunmasını hedefle-
mektedir. Emisyonları azaltmak ya da sıfırlamak hedefinin odağında; 
fosil yakıt kullanımını tümüyle terk etmek, yenilenebilir enerjiyi devreye 
sokmak ve tüm ekonomik ve kentsel sektörlerde enerji verimliliğini sağ-
lamak amaçlı çalışmalar bulunmaktadır. 

Uyum amaçlı çalışmalar ise bugün için artık kaçınılmaz olan iklim deği-
şikliğinin olumsuz etki ve sonuçlarına hazırlıklı olmayı ve sosyoekonomik 
ve mekânsal sistemlerin iklim etkileri karşısındaki zarar görebilirliğini 
en aza indirmeyi amaçlamaktadır.30 Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere 
iklim değişikliğine uyum, afet öncesi ve afet sonrasında risk azaltımı ve 
yönetimi ile ilişkilidir.31 Önleme çalışmalarına göre kapsamı daha geniş 
olan uyum tedbirleri arasında; yoksulluğun önlenmesi ve dezavantajlı 
kesimlerin korunması gibi sosyal politikaların yanı sıra, kentsel altyapı 
ve üstyapının iyileştirilmesi, enformel alanlar ile eskimiş kent parçaları-
nın dönüşümü gibi mekânsal politikalar bulunmaktadır. 

30 Balaban, 2012
31 Bu bağlamda RESLOG Projesi kapsamında üretilen şu önemli yayına bakılabilir: Lewis, D. (2020) Rezı̇lyans 
Kavramı: Ortaya Çıkışı, Evrimi ve Uygulanabilirliği

Şekil 3: İklim Politikasının İki Temel Ekseni: Önleme ve Uyum
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İklim Siyaseti ve Yönetişiminin Uluslararası Boyutu

Küresel nitelikli bir çevre sorunu olan iklim değişikliği, uzun yıllardır 
uluslararası siyasetin önemli gündemlerinden birisini oluşturmaktadır. 
Uluslararası alanda iklim sorunu ile ilgili somut gelişmeler 1980’lerin 
ortalarından itibaren hız kazanmıştır. O dönem atılan en önemli adım, 
iklim değişikliği ile mücadele konusundaki çalışmalara bilimsel bir te-
mel oluşturmak amacıyla 1988 yılında Hükümetlerarası İklim Değişik-
liği Paneli’nin (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) kurulması 
olmuştur. Kurulduğu günden bugüne IPCC, uluslararası iklim anlaş-
maları ile iklim yönetişiminin gelişmesine çok önemli katkılar yapmıştır. 
IPCC’nin, uluslararası toplumun iklim değişikliği ile mücadele süreci-
nin arkasındaki “bilimsel akıl” olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

IPCC’nin iklim bilimi ve yönetişimine katkısı; iklim değişikliği ile ilgili 
mevcut bilimsel çalışmaların incelenmesi ile bunlar içinde özgün katkısı 
ön planda olan çalışmaların bulgularının değerlendirilmesi esasına da-
yanır. Bu inceleme ve değerlendirme çalışmalarının sonuçları ise “de-
ğerlendirme raporları” (assessment reports) adı altında periyodik raporlar 
olarak kamuoyu ile paylaşılır. IPCC’nin çalışmalarına katkı veren uz-
manlar, her birisi iklim sorununun önemli bir boyutuna karşılık gelen 
üç farklı çalışma grubu altında organize olmuşlardır. İlk çalışma grubu 
iklim değişikliğinin bilimsel temellerine, ikinci grup iklim değişikliğinin 
etkileri, uyum ve zarar görebilirlik konularına ve son grup ise iklim deği-
şikliğini önleme konusuna odaklanmaktadır.32 İlk değerlendirme rapo-
runu 1990 yılında yayımlayan IPCC’nin, hazırlıkları devam eden altıncı 
değerlendirme raporlarını 2021 ve 2022 yılları içerisinde yayımlaması 
beklenmektedir. 

IPCC’nin 1990 tarihli birinci değerlendirme raporunda, iklim değişikli-
ği ile mücadele için uluslararası bir anlaşmaya gereksinim olduğu güçlü 
bir şekilde ifade edilmiştir. Bu önerinin hayata geçirilmesinde liderliği 
Birleşmiş Milletler (BM) üstlenmiştir. İki yıl süren hazırlık döneminin 
ardından uluslararası iklim anlaşmasının ana sözleşmesi olan Birleşmiş 

32 IPCC hakkında detaylı bilgilere kuruluşun web sitesinden ulaşılabilir. Değerlendirme raporları da burada 
erişime sunulmaktadır: https://www.ipcc.ch
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Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (United Nations Framework 
Convention on Climate Change-UNFCCC) 1992 yılında düzenlenen Rio 
Dünya Zirvesi sırasında kabul edilmiştir. Bağlayıcılığı olmayan bir ya-
sal metin olarak Çerçeve Sözleşme, uluslararası iklim anlaşmasının ana 
hatlarına ve temel hedeflerine açıklık getirmektedir. Sözleşme; “ortak 
fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” (common but differentiated responsibili-
ties) ilkesi uyarınca, taraf  ülkeleri gelişmişlik seviyeleri, tarihsel sorum-
lulukları ve kalkınma öncelikleri bakımından gruplandırmakta ve her 
grupta yer alan ülkeler için farklı sorumluluklar öngörmektedir.33

Çerçeve Sözleşme’nin ilke ve hedeflerine bağlayıcılık kazandıran ise 
uzun süren tartışmalar ve bazı gelişmiş ülkelerin itirazlarına rağmen 
1997 yılında kabul edilen Kyoto Protokolü olmuştur. 2005 yılında 
Rusya’nın da onaylaması sonrası yürürlüğe giren Protokol34 ile, geliş-
miş ülkelerin toplam sera gazı emisyonlarını 1990 yılı seviyelerine göre 
birinci yükümlülük dönemi olan 2008-2012 yılları arasında ortalama 
%5,2 düşürmeleri hedeflenmiştir.35 Birinci yükümlülük dönemi 2012 
yılında sona eren Kyoto Protokolü’nün, 2012 sonrasında nasıl devam 
edeceği, 2000’lerin ikinci yarısındaki uluslararası müzakerelerin ana 
gündemlerinden birisi olmuştur. 2007 yılında Bali’de düzenlenen BM 
İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP13)36 varılan anlaşma uyarınca, 
o tarihte başlayacak hazırlık ve müzakerelerin 2009 yılında Kopen-
hag’da düzenlenecek COP15 İklim Konferansı’nda sonuçlandırılması 
ve Kyoto Protokolü’nün yerini alacak anlaşmanın 2009 yılında kabul 
edilmesi öngörülmüştür. Ne var ki 2009 yılına dair beklentiler sonuçsuz 
kalmış, COP15’te bağlayıcı bir anlaşma ya da yeni bir protokol konu-
sunda uzlaşmaya varılamamıştır. Kopenhag İklim Zirvesi’nin en önemli 
sonucu Yeşil İklim Fonu (Green Climate Fund) adı altında yeni bir finansal 
mekanizmanın kurulması olmuştur.37

33 Balaban, 2017a
34 Pflieger, 2014
35 Balaban, 2017a
36 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf  olan ülkeler her yıl, Taraflar Toplantısı (Conference of  
Parties-COP) adı altında bir araya gelerek mevcut gelişmeleri değerlendirmekte ve geleceğe dönük çalışmaları 
ele almaktadır. Bu toplantılar kısaca “COP” kelimesi ile ifade edilmekte ve bu ifadenin sonuna kaçıncı toplantı 
olduğunu bildiren rakam gelmektedir. Örneğin COP13 ifadesi, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 13. 
Taraflar Toplantısı’nı belirtmek için kullanılmaktadır.   
37 Fonun amacı, her yıl 100 milyar ABD doları tutarında bir parasal kaynak toplayarak, gelişmekte olan 
ülkelerin iklim değişikliğini önleme ve uyum çalışmalarına destek olmaktır. Fon; önleme ve uyum çalışmalarına 
eşit önem veren bir yapıda kurulduğundan, toplam kaynağın yarısının önleme, diğer yarısının ise uyum 
çalışmalarına aktarılması esastır. Yeşil İklim Fonu hakkında detaylı bilgilere Fonun web sitesinden ulaşılabilir: 
https://www.greenclimate.fund/about#key-features
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Kyoto sonrası bağlayıcılığı olan uluslararası iklim anlaşması konusu, 
2015 yılında çözüme kavuşmuştur. 2015 yılında Paris’te düzenlenen 
COP21 İklim Konferansı’nda kabul edilen Paris Anlaşması, 196 ülke 
tarafından imzalanmıştır. 2016 yılında yürürlüğe giren bu yeni iklim 
anlaşması; küresel ısınmanın tercihen 1,5oC olmakla birlikte asıl hedef  
olarak 2oC’nin altında tutulmasını ve bu hedefe ulaşmak için tüm ülke-
lerin sorumluluk almasını öngörmektedir. Paris Anlaşması, Kyoto Pro-
tokolü’nden farklı olarak ülkelerin emisyon azaltım yükümlülüklerini 
kendilerinin belirleyip deklare etmeleri ilkesini esas almaktadır.38 Paris 
Anlaşması’nda, iklim değişikliğine uyum hedefine en az, iklim değişikli-
ğini önleme hedefi kadar önem verilmektedir.

Uluslararası iklim siyaseti ve yönetişimi alanında 1980’lerin sonların-
dan bugüne kadarki gelişmeler, iklim sorununa yaklaşımda önemli bazı 
değişimlerin yaşandığını göstermektedir. İklim yönetişiminin bugünkü 
mevcut durumu bu köklü değişimin bir sonucudur. İklim siyasetinin ilk 
dönemlerinde, iklim krizi ile mücadelenin ulusal hükümetleri ilgilendi-
ren bir konu olduğu düşüncesi yaygındı. Bu dönemde iklim siyaseti ve 
yönetişimi devletler arası bir boyutta ele alınmaktaydı. Zamanla iklim 
krizi ile ilgili tartışmalar küresel ve ulusal ölçeklerin yanı sıra, yerel öl-
çeği ve kentleri de içinde alacak şekilde değişim ve gelişim göstermiş-
tir.39 Bugün kentler ve belediyeler, iklim siyaseti ve yönetişiminin, en az 
ulusal hükümetler kadar önemli aktörlerinden birisi haline gelmişlerdir. 
Bu önemli gelişme, iklim krizinin sadece emisyonların azaltılması ek-
senindeki çalışmalarla çözülemeyeceğinin anlaşılmış olmasının da so-
nucudur. 1980’lerin sonlarından bugüne kadar geçen dönemde, iklim 
değişikliğinin etkilerine uyum gösterilmesinin emisyonların azaltılması 
ile eş önemde bir hedef  olarak görülmesi gerektiği anlaşılmıştır. Uyum 
çalışmalarının ağırlıklı olarak yerel nitelikli olması, yerel yönetimlere 
olan ilgiyi güçlendirmiş, kentleri ve kent yönetimlerini iklim siyasetinin 
ana aktörlerinden birisi konumuna getirmiştir.40

 

38 Ülkelerce deklare edilen azaltım hedeflerine “ulusal katkı beyanı” (nationally determined contribution) deniyor. 
Anlaşmaya taraf  olan tüm ülkelerin katkı beyanlarını vermeleri gerekiyor. Bu kapsamda gelişmekte olan 
ülkelerin de tıpkı gelişmiş ülkeler gibi emisyon azaltım taahhüdü yapmaları özendirilmektedir.
39 Balaban, 2017b
40 Balaban, 2017b
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IPCC’nin kuruluşundan bugüne kadarki süreçte, önceleri sadece küre-
sel bir sorun olarak algılanan ve ulus devletlerce çözülebileceğine inanı-
lan iklim krizinin hem küresel hem de yerel bir sorun olduğu görülmüş, 
sorunun çözümü için hem gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin 
hem de merkezi yönetimler ile yerel yönetimlerin hep birlikte sorumlu-
luk almaları gerektiği anlaşılmıştır. Sonraki bölümde iklim yönetişimi-
nin yerel (kentsel) boyutu ele alınmaktadır. 

İklim Siyaseti ve Yönetişiminin Yerel (Kentsel) Boyutu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, 11 Ekim 2019 ta-
rihinde C40 Dünya Belediye Başkanları Zirvesi’nde yaptığı konuşmada; 
“iklimle olan savaşın kazanılıp kazanılmayacağı büyük ölçüde kentlerde 
belirlenecek” dedikten sonra iklim krizine ilk yanıtı verecek aktörlerin 
belediye başkanları olduğunu vurgulamıştır.41 BM Genel Sekreteri’nin 
bu tespitleri, uluslararası iklim yönetişimine bugün egemen olan anlayışı 
göstermesi bakımından önemlidir. İklim sorunu artık sadece küresel bir 
sorun olarak ele alınmayıp yerel bir sorun olarak da tanımlanmakta ve 
çözümün adresi olarak ise ulus devletler ve merkezi yönetimler kadar 
kentlere ve yerel yönetimlere de işaret edilmektedir. 

İklim değişikliği ile mücadelede kentlerin ve yerel yönetimlerin merkezi 
bir rol kazanması rastlantısal değildir. Kentler, iklim krizinin hem ne-
deni hem de mağduru konumundadırlar.42 Sorunun nedeni olmaları, 
kentsel nüfusun giderek artması ve kentsel ekonomilerin enerji bilanço-
ları ile ilişkilidir. Küresel enerji tüketimi ile karbon salımlarının yakla-
şık %75’i kentsel alanlardan kaynaklanmaktadır. Sorunun mağduru 
olmaları ise iklim değişikliğinin en yıkıcı etkilerinin çoğunlukla kentsel 
alanlarda deneyimleniyor olmasındandır. Kentler tarihsel olarak kay-
nak çeşitliliğinin çok olduğu kıyı bölgelerinde, delta alanlarında ya da 
nehir kenarlarında yer seçmişlerdir. Bu alan ya da bölgeler, aşırı hava 
olayları ve taşkınlar başta olmak üzere pek çok iklimsel tehlikelere açık 
olan yerlerdir. Bu da özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke kent-
leri başta olmak üzere tüm kentleri, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri 
karşısında kırılgan hale getirmektedir. 

41 Konuşmanın video kaydına şu linkten ulaşılabilir: https://c40summit2019.org/newsroom/press-
conference-livestream/
42 Balaban, 2012; Balaban, 2017b
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İklim krizini çözmenin, önleme ve uyum eksenli politikaların devreye 
sokulmasından geçtiği daha önce belirtilmişti. Hem önleme hem de 
uyum amaçlı politikaların somut uygulama alanı büyük oranda kent-
lerdir. Kentsel gelişme ve kent yaşamının hemen hemen tüm bileşen-
lerinde yapılacak olumlu iyileştirme, yenileme ve düzenlemeler, iklim 
değişikliğine yanıtın önemli parçalarını oluşturacaktır. İklim değişik-
liğini önleme amaçlı çalışmaların odağında enerji verimliliği ve yeni-
lenebilir enerji kullanımı yer almaktadır. Kentsel alanlarda, ulaşım ve 
yapı sektörleri özelindeki politikalar ile kent formu ve arazi kullanımına 
ilişkin müdahaleler, iklim değişikliğini önleme çalışmaları için yaşam-
sal önemdedir.43 Bu tür politika ve müdahaleler, “düşük karbonlu kent” 
(low-carbon city) kavramının kapsamını oluşturmaktadır. İklim değişikli-
ğine uyumu hedefleyen çalışmalar ise iklimsel tehlike ve risklerin en aza 
indirilmesini ve kentin temel yapısal unsurları ile kentli nüfusun iklim 
değişikliğinin etkilerine karşı daha güçlü hale getirilmesini amaçlamak-
tadır. Kentsel yapı stokunun ve altyapı sistemlerinin yenilenmesinden, 
açık ve yeşil alan sistemlerinin geliştirilip iyileştirilmesine, dezavantajlı 
kentlilerin korunup desteklenmesinden, erken uyarı ve acil durum mü-
dahale sistemlerinin devreye sokulmasına kadar pek çok kentsel politika 
ve müdahale aracılığıyla uyum konusunda ilerleme kaydedilebilecektir. 
Bu politika ve müdahaleler ise “iklim rezilyanslı kent” (climate resilient 
city) kavramının içeriğini belirlemektedir. 
 
Kentlerin iklim değişikliği ile mücadelede merkezi bir yer edinmesi sü-
reci, aynı zamanda iklim alanındaki uluslararası kent ya da belediye 
ağlarının gelişimi sürecine de karşılık gelmektedir.44 Bugün çok sayıda 
kent ya da belediye ağı (city networks), küresel, ulusal ve yerel düzeylerde 
iklim politikasının belirleyicisi, yürütücüsü ya da takipçisi konumunda-
dır. Bu ağlar; iklim değişikliğine dair farkındalığın arttırılmasına, kentler 
arasında bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasına, kapasite sorunları olan 
belediyelere teknik destek sağlanmasına, iklim eylem planları gibi iklim 
değişikliği ile mücadele için uygun politika çerçevelerinin geliştirilmesini 
teşvik etmeye öncelik vermektedirler. Diğer bir deyişle, ulus ötesi kent 
ağları; kentler ve kent yönetimleri arasında bir sinerji ortamı hazırlaya-
rak, kentler arasında tecrübe paylaşımı ve koordinasyona ilişkin boşluğu 

43  Balaban, 2012
44 Balaban, 2017a
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doldurmaya çalışmaktadırlar.45 Kent ağları, yerel düzeyde politika üret-
me ve uygulama süreçlerini ciddi biçimde etkilemekte ve kent yönetim-
lerinin iklim politikasına bakışında önemli ve olumlu değişimlere katkı 
sağlamaktadır.46

 
Dünyanın farklı bölgelerinden sayısız kent yönetiminin üye olduğu bu 
kent ağlarına, son yıllarda ülkemizden de çok sayıda kent yönetimi dahil 
olmuştur.47 Kent ağları içinde son dönem yaptığı çalışmalarla C40 Kent-
leri (C40 Cities) öne çıkmaktadır. 2005 yılında kurulan bu ağ, kentleri 
iklim değişikliğine yönelik anlamlı, ölçülebilir ve sürdürülebilir eylemler 
yapmaları için desteklemektedir. 2021 yılı itibarıyla 97 üyesi bulunan 
C40’a ülkemizden sadece İstanbul’un üyeliği bulunmaktadır. Kent ağ-
ları içinde en eski olanlardan birisi de 1990 yılında kurulan ICLEI-Sür-
dürülebilirlik için Yerel Yönetimler ağıdır. ICLEI; kentlere, beldelere 
ve bölgelere, hızlı kentleşme ve iklim değişikliğinden ekosistem bozul-
ması ve eşitsizliğe kadar pek çok karmaşık sorunla mücadele etmede 
yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Halen 2500 civarında üyesi bulunan 
bu ağa, ülkemizden üye olan belediyeler arasında; Konya, Gaziantep ve 
İzmir Büyükşehir Belediyeleri ile Şişli, Seferihisar, Karşıyaka, Çankaya 
ve Kadıköy Belediyeleri yer almaktadır. Avrupa Birliği (AB) düzeyinde 
ise İklim ve Enerji için Başkanlar Sözleşmesi (Covenant of  Mayors), ol-
dukça önemli ve etkili bir kent ağıdır. AB’nin iklim ve enerji alanındaki 
hedeflerini uygulamaya gönüllü binlerce belediyeyi bir araya getiren bu 
ağ; karbonsuzlaşmayı hızlandırmayı ve iklim değişikliği etkilerine karşı 
uyum kapasitesini güçlendirmeyi, kentler ve belediyeler için ortak bir 
vizyon haline getirmeyi amaçlamaktadır. Ülkemizden aralarında; İzmir, 
Sakarya, Eskişehir Büyükşehir Belediyeleri ile Yenimahalle, Çorlu, Me-
zitli ve Tepebaşı Belediyelerinin yer aldığı 26 belediye sözleşmeye imza 
koymuştur. 

Ülkemiz kentleri ve belediyelerinin iklim alanındaki kent ağlarıyla iliş-
kilerini güçlendirmeleri önemli ve gereklidir. Yerel iklim yönetişiminin 
bu denli güçlendiği ve kent yönetimlerinin giderek daha fazla ön pla-
na çıktığı günümüzde, ülkemizde iklim politikasının yerel ayağı henüz 

45 Kahraman, 2021
46 Balaban, 2017a
47 Kent ağlarına ilişkin veri ve bilgiler, ilgili ağların web sitelerinden derlenmiştir.
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beklenen gelişmişlik düzeyine erişmemiştir. Son dönemde yapılan çalış-
malar48 umut verici olsa da halen etkili ve kapsamlı yerel iklim politika-
ları geliştirmek isteyen belediyelerimizin yasal, teknik ve mali desteğe 
erişimleri oldukça sınırlıdır. Örneğin kentlerin iklim politikalarının en 
önemli uygulama aracı olan yerel iklim eylem planlarına ilişkin ülkemiz-
de özel bir mevzuat düzenlemesi yoktur. Oysa belediyeleri yerel iklim 
politikası geliştirmeye teşvik eden, iklim eylem planlarını hazırlamaya 
zorlayan, bu amaçla belediyelere ek kaynak ve bilgi altyapısı sağlayan 
özel mevzuat düzenlemelerinin bir an evvel yapılması gerekmektedir. 
Ulusal düzeydeki destek ve yönlendirmelerin yetersizliği nedeniyle, ül-
kemiz kentleri ve belediyeleri yerel iklim politikalarını geliştirmek için 
hem finansman hem de bilgi ve veri temini için uluslararası kaynaklara 
yönelmeyi tercih etmektedirler. Bunun en etkili yollarından birisi de hiç 
kuşkusuz kent ağları ile güçlü ilişkiler kurmaktan geçmektedir. 

Bölüm Son Sözü

Merkezinde iklim değişikliğinin yer aldığı bir krizin içindeyiz. 
Gelecek kuşakların nasıl bir dünyada ve hangi koşullarda yaşaya-
cakları, iklim krizine nasıl yanıt vereceğimizle yakından ilgilidir.

İklim değişikliği, dünyanın her bölgesini ve toplumun tümünü 
aynı biçim ve şiddette etkilemiyor. Coğrafi ve toplumsal olarak 
farklılıklar gösterse de insan yerleşmelerini tehdit eden en yay-
gın iklimsel etkiler arasında; deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı hava 
olayları, taşkınlar, sıcak dalgaları, kuraklık, orman yangınları, hava kirli-
liği ve su kıtlığı geliyor.

İklim krizi, çok boyutlu ve kapsamlı bir politika ile çözülebilir. 
Bu politikanın çerçevesi, enerji dönüşümü gerektiren önleme ey-
lemleri ile risk azaltımı gerektiren uyum eylemleri ile çizilebilir.

48 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde, özellikle İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanlığı eliyle 
son dönemde önemli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar tamamlanıp devreye sokulduğunda mevcut 
durumun iyi yönde gelişeceği beklenmektedir.  
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İklim krizi sadece küresel değil, aynı zamanda yerel bir sorun-
dur. Çözümün anahtarı da sadece uluslararası kuruluşlar ve ulus 
devletler değil aynı zamanda kentler ve yerel yönetimlerdir.

Kentler, iklim krizinin hem nedeni hem de mağdurudur. İklim 
sorununa neden olan enerji tüketimi ile sera gazı emisyonlarının 
yaklaşık %75’i kent kaynaklıdır. Öte yandan, iklim değişikliğinin 
en yıkıcı doğrudan etkileri olan taşkınlar, sıcak dalgaları, aşırı 
hava olayları ve benzerleri ağırlıklı olarak kentsel alanları etki-
lemektedir.  

Yerel yönetimler, iklim siyasetinin ana aktörlerinden birisi hali-
ne gelmiştir. Kentlerin ve kent yönetimlerinin iklim siyasetinin 
merkezine oturmaları, ulus ötesi kent ağlarının yoğun çaba ve 
çalışmalarının sonucudur. Belediyelerin, kent ağları ile güçlü 
ilişkiler kurmaları, iklim değişikliği ile mücadele kapasitelerini 
geliştirmelerinin en etkili yollarından birisidir. 
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İKİNCİ BÖLÜM
İKLİM ADALETİ VE YEREL YÖNETİŞİM: 
İKLİM SORUNU VE TOPLUMSAL ADALETİ 
BİRLİKTE DÜŞÜNMEK

Bölüm Önsözü

Rehberin ikinci bölümü iklim adaleti (climate justice) kavramına 
odaklanmaktadır. İklim değişikliği ile göç arasındaki ilişkinin 
doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için iklim krizinin sadece teknik 
bir sorun olmadığı gerçeğinin anlaşılması gerekir. İklim değişik-
liği, teknik yönleri olduğu kadar toplumsal ve siyasal yönleri de 
güçlü bir sorundur. Mevcut toplumsal ve siyasal adaletsizlikleri 
daha da derinleştirdiği gibi mevcut olanlar üzerine yeni eşitsizlik 
ve adaletsizlik katmanları da eklemektedir. İklim krizine içkin 
olan adalet sorununun somut biçimde karşımıza çıktığı toplum-
sal alanlardan birisi göç, olumsuz etkilediği toplum kesimlerin-
den birisi de göçmenlerdir. 

İklim değişikliği etkileri nedeniyle göç etmek ve göç sürecinde 
korunmasız olmak nedeniyle pek çok olumsuz durumla baş et-
mek zorunda kalmak başlı başına bir toplumsal adalet sorunu-
dur. Dahası, hangi nedenle olursa olsun yurtlarından ayrılmak 
zorunda kalan göçmenler, yeni yurtlarına tam uyum sağlayana 
kadar o toplumun en dezavantajlı ve kırılgan kesimleri arasında 
yer almaktadır. Bugün tüm dünyada, göçmenlerin de içinde yer 
aldığı bu dezavantajlı kesimleri tehdit eden sorunların başında 
iklim değişikliği gelmektedir. Dolayısıyla, iklim değişikliği ve göç 
olgularına dair bir tartışmanın iklim adaleti kavramını göz ardı 
etmesi düşünülemez. Bu düşünceden hareketle bu bölüm, iklim 
adaleti tartışmasına ve yerel yönetimlerin bu tartışmanın nere-
sinde yer aldığına dair kısa bir bakış içermektedir. 
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Bölümün başında iklim adaleti kavramına açıklık getirmeye 
dair kısa bir tartışma yer alırken, bu tartışmanın ardından ik-
lim krizinin en çok tehdit ettiği toplum kesimleri ayrı ayrı ele 
alınmaktadır. Bu kesimleri dezavantajlı hale getiren unsurlar ile 
bu unsurları gidermek için yapılması gerekenler temel düzeyde 
açıklanmaktadır. Bu tartışma bağlamında göçmenler ayrı bir 
grup olarak ele alınmaktadır. 

Bir Adalet Sorunu Olarak İklim Değişikliği

İklim krizinin çarpıcı yönlerinden birisi de iklim değişikliğinin ortaya 
çıkmasında en az katkısı olan toplulukların ya da ülkelerin, iklim de-
ğişikliğinin olumsuz etkilerinden en ağır şekilde etkileniyor olmasıdır.49  
İklim değişikliği, gerek sebeplerinin kaynağı ve etkilerinin gözlendiği 
yerler, gerekse failleri ve kurbanları itibarıyla “asimetrik” bir sorundur. 
Ne soruna sebep olan yerler ile etkilerin yoğun olarak görüldüğü yer-
ler arasında ne de sorunu yaratanlar ile yıkıcı etkilerine maruz kalanlar 
arasında güçlü bir örtüşme bulunmaktadır. Örneğin iklim krizinin or-
taya çıkmasında tarihsel sorumluluğu yok denecek kadar az olan küçük 
ada ülkeleri, deniz seviyesindeki yükselmenin etkilerini bugün en yıkıcı 
bir şekilde deneyimliyorlar. Benzer şekilde, iklim sorununa katkısı çok 
düşük olan toplum kesimleri (yoksul ve dar gelirli kitleler, dezavantaj-
lı toplumsal gruplar gibi), iklim sorununun en başta gelen kurbanları 
arasındalar. Bu gerçeklik, iklim sorunu bağlamında toplumsal adalet 
tartışmasının giderek belirgin hale gelmesine ve önem kazanmasına 
yol açmıştır. Bugün iklim tartışmasını şekillendiren en önemli unsurlar-
dan birisi iklim adaleti (climate justice) kavramıdır.50 Aşağıda yer alan ilk 
grafik51 iklim krizinin ortaya çıkmasında tarihsel sorumluluğun hangi 
ülkelere ait olduğunu, ikinci grafik52 ise iklim krizinin halihazırda en 

49 Bullard, vd., 2016
50 Turhan, 2021
51 Busch, 2015. Belirtilen kaynakta yer alan orijinal grafik yazarlar tarafından Türkçe olarak yeniden 
hazırlanmıştır. Grafiğin benzer bir versiyonu için Doğru (2021) makalesine bakılabilir.
52 Busch, 2015. Belirtilen kaynakta yer alan orijinal grafik yazarlar tarafından Türkçe olarak yeniden 
hazırlanmıştır. Grafiğin benzer bir versiyonu için Doğru (2021) makalesine bakılabilir.



30 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, GÖÇ VE YEREL YÖNETİMLER

çok hangi ülkeleri vurduğunu göstermektedir. Her iki grafiğe birlikte 
bakıldığında, iklim değişikliğinin yukarıda “asimetri” olarak ifade edilen 
niteliği gözler önüne serilmektedir. 

Şekil 4: Ülkelerin İklim Sorununa İlişkin Tarihsel Sorumlulukları

İklim Değişikliğine Tarihsel Olarak Kim Sebep Oldu?

Endüstrinin ve refahın tarihsel olarak gelişmiş ülkelerde 
yoğunlaşması, bu ülkelerin 1850-2011 yılları arasındaki salımların 

%79’undan sorumlu olmaları anlamına gelmektedir.
Kaynak: Arazi kullanım değişikliği ve ormancılık haricindeki CO

2
 

salımları, 1850-2011 (CAIT V2.0)
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Amerika Birleşik
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Şekil 5: İklim Sorunundan Zarar Gören Ülkeler

İklim Değişikliğinden Kimler Zarar Görüyor?

İklim değişikliği en çok yoksulları vuruyor. Tropikal ülkelerde 
yaşayan yoksul insanlar, evleri ve altyapıları daha güçsüz olduğu 
ve afet olduğunda güvenebilecekleri kaynakları sınırlı olduğu için 

fırtınalara ve aşırı hava olaylarına daha çok maruz kalıyorlar.
Kaynak: Bölgesel olarak karbon sosyal maliyeti, 2015 (TICE-2015)
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Şekil 4’te de görüldüğü gibi iklim değişikliğinin ortaya çıkmasında ta-
rihsel sorumluluk, başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği 
ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkelere aittir. Gelişmiş ülkeler, 1850 yılın-
dan 2011 yılına kadar yapılan karbon salımlarının %79’undan sorum-
ludurlar. Öte yandan Şekil 5, iklim değişikliğinden mağdur olan ülke-
lerin, sorunun ortaya çıkmasında sorumluluğu daha az olan gelişmekte 
olan ülkeler olduğunu göstermektedir. Karbon salımlarının %79’undan 
sorumlu olan gelişmiş ülkeler, iklim değişikliği kaynaklı zararın sadece 
%22’sini yaşamış durumdadırlar. Kısaca, failler ile kurbanlar arasında 
bir korelasyon bulunmamaktadır. İklim değişikliğine en az sebep olan-
lar, yani tarihsel sorumluluğu en az olanlar, en büyük kurbanlar konu-
mundadırlar.53

Failler ve kurbanlar arasındaki asimetriyi ya da iklim değişikliğine iç-
kin olan adalet sorununu sadece ülkeler arasındaki farklarla açıklamak 
mümkün değildir. Aynı ülkenin yurttaşları ya da aynı kentte yaşayan 
hemşehriler arasında da yukarıdaki grafiklerde gösterilen türden farklı-
lıklar söz konusudur. Pasaportumuz, iklim değişikliğinin ortaya çıkma-
sındaki sorumluluğumuzu ya da iklim değişikliğinden ne oranda zarar 
gördüğümüzü peşinen açıklamaya yetmiyor. Her ülkede aşırı ve lüks 
tüketim alışkanlıklarıyla iklim değişikliğine sebep olan “büyük emis-
yon canavarları” bulunduğu54 gibi, sahip oldukları maddi, toplumsal, 
bedensel ve benzeri yetersizlikleri nedeniyle iklim değişikliğinden zarar 
gören iklim mağdurları da bulunmaktadır. Her ABD ya da AB vatanda-
şı emisyon canavarı olmadığı gibi her Hindistan ya da Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşı da iklim mağduru değildir. Dolayısıyla, iklim değişikliği 
bağlamında adalet sorunu sadece coğrafi temelde açıklanabilecek bir 
sorun değil, aynı zamanda siyasal ve sınıfsal bir sorundur.   
 
İklim Adaleti Nedir?

İklim değişikliği etkilerinin coğrafi konuma, bölgelerin demografik, sos-
yoekonomik, kültürel ve siyasi özelliklerine göre değişkenlik gösterdiği 
ve toplumun bazı kesimleri tarafından bu etkilerin orantısız biçimde 
daha şiddetli hissedildiği artık yaygın olarak kabul edilmektedir. İklim 

53 Doğru, 2021
54 Doğru, 2021
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değişikliğinden orantısız biçimde etkilenen bu kesimler, aynı zamanda 
toplumların en savunmasız, en kırılgan ve en dezavantajlı toplulukla-
rıdır. Dünyanın pek çok farklı bölgesinde ya da kentinde; kadınlar, ço-
cuklar, yaşlılar, engelliler, yoksullar ve dar gelirliler, marjinalleştirilmiş 
topluluklar, göçmenler, mülteciler, sığınmacılar ile etnik ve dini azınlık-
lardan oluşan bu dezavantajlı kesimler, onları iklim değişikliğine karşı 
daha da kırılgan hale getiren çeşitli eşitsizliklere maruz kalmaktadırlar. 
İklim adaleti kavramı; iklim sorununun ortaya çıkmasında en az sorum-
luluğa sahip olanların, bu sorunun sonuçlarından ilk ve en çok etkile-
nenler olması şeklinde karşımıza çıkan bu adaletsizlik durumunu dile 
getirmek için kullanılmaktadır. İklim krizinin toplumsal adalet olgusu 
ile birlikte ele alınmasına dayanan iklim adaleti kavramı, iklim değişik-
liğinin sadece teknik bir sorun olmadığı, aynı zamanda toplumsal ve 
siyasal bir sorun olduğu gerçeğinin de anlaşılmasını sağlamıştır.55 
 
Toplumlarda hâlihazırda var olan kırılgan toplulukların; iklim değişik-
liği kaynaklı tehdit ve risklere karşı önlem alma, hazırlık yapma, etkileri 
hafifletme, bunlardan olabildiğince az zararla kurtulma ve sonrasında 
iyileşme kapasiteleri oldukça düşüktür. Bu nedenle, bu tür dezavantajlı 
topluluklar, iklim değişikliğinden kaynaklı felaketler ile karşılaştıkların-
da, yaşadıkları can ve mal kayıpları çok ciddi düzeylerde olabilmekte-
dir. Dolayısıyla iklim adaleti kavramı, iklim değişikliği sorununun insan 
hakları çerçevesinde ele alınması ve çözüm üretilmesi gereken bir sorun 
olduğu gerçeğine de işaret etmektedir. Çevresel Adalet ve İklim Değişik-
liği Girişimi (EJCC)56 iklim adaletini; “iklim değişikliğini yaratan ve ay-
rımcılığı sürdüren sistemlere yönelik politika ve projelerin geliştirilerek 
tüm insanlara adil muamele yapılması ve ayrımcılıktan kurtulma” ola-
rak tanımlamıştır. İnsan hakları bağlamında yorumlandığında ise iklim 
adaleti; iklim krizi karşısında en savunmasız durumda olan ve yüksek 
risk altındaki toplum kesimlerinin zarar görebilirliklerinin en aza indi-
rilmesi ve etkilerle baş edebilme kapasitelerinin arttırılması hedeflerinin 
temel bir insan hakkı olarak güvence altına alınması olarak tanımla-
nabilir. Bu tür bir hakkı tesis etmenin yolu da adil dağıtım ya da adil 
dönüşüm mekanizmaları (just transition mechanisms) vasıtasıyla toplumsal 
eşitsizliklerin giderilmesi ve risk altındaki kesimlerin öncelikli olarak 
desteklenmesinden geçmektedir. 

55 Turhan, 2021; Doğru, 2021
56 Environmental Justice and Climate Change Initiative
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Bu durum yerel yönetimlerin iklim adaletini sağlamakta ne denli kritik 
bir konumda olduklarını göstermektedir. Yetki alanları içerisinde yer 
alan dezavantajlı ve yüksek risk altında olan toplumsal grupları tespit 
etmek ve bu gruplara yönelik geniş kapsamlı ve etkili politika üretmek 
kent yönetimleri için günümüzde kaçınılmaz bir görev haline gelmiştir. 
Kitlesel göç alan belediyelerde, bu görevin yerine getirilmesi daha da acil 
hale gelmektedir. Zira göçle yerinden edilen kesimler, ki çoğu durumda 
iklim sorununun ortaya çıkmasında en az sorumluluğu olan toplumsal 
gruplar arasında yer almaktadırlar, yeni yurtlarına tam uyum sağlaya-
na kadar iklimsel tehlikelere yoğun olarak maruz kalmakta ve olumsuz 
biçimde etkilenmektedirler. Dolayısıyla belediyelerin iklim değişikliği ile 
adalet arasındaki ilişkiyi gözden kaçırmamaları ve bu ilişkinin önemli 
belirleyicilerinden birisinin göçmenler olduğunu unutmamaları gerekir.

Şekil 6: İklim Adaleti Kavramı

Coğrafi
Konum

Demografik 
Özellikler

Sosyoekonomik 
Özellikler

Kültürel 
Özellikler

Siyasi
Özellikler

Savunmasız, Kırılgan ve Dezavantajlı Topluluklar
kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, yoksullar ve dar gelirliler, marjinalleştirilmiş topluluklar,

göçmenler, mülteciler, sığınmacılar, etnik ve dini azınlıklardan oluşan dezavantajlı kesimler

İ K L İ M  A D A L E T İ
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İklim Değişikliği En Çok Hangi Kesimleri
Tehdit Etmektedir?

“En savunmasız olanı ilk sıraya koyma” ilkesi57 doğrultusunda, iklim so-
runu bağlamında toplumsal eşitsizliklerin önüne geçebilmek ve adaleti 
tesis edebilmek için yüksek risk altındaki en savunmasız toplum kesim-
leri tespit edilmeli ve politika yapma süreçlerinde bu kesimlere öncelik 
verilmelidir. Birleşmiş Milletler 2020 yılı İnsani Gelişme Raporu’nda58  
tanımlandığı şekliyle; kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler, göç-
menler ve azınlıklar iklim değişikliğine karşı dezavantajlı olan ve iklimsel 
etkilere karşı en hassas ve kırılgan toplum kesimlerinin başında gelmek-
tedir. Bunların yanı sıra, yoksullar ve dar gelirliler, düzenli işi olmayan 
bireyler ile bunların bulunduğu hane halkları ve kentlerin düzensiz ko-
nut bölgelerinde yaşayanlar da iklim değişikliğine karşı kırılganlığı en 
yüksek toplum kesimlerindendir. Tüm bu grupların kırılganlık derece-
leri; coğrafya, demografik nitelikler, cinsiyet, etnik ve kültürel köken, 
sağlık ve engel durumu, sınıfsal konum ve sosyoekonomik koşullar gibi 
faktörlere göre değişmekte ve birden fazla faktörün bir araya geldiği du-
rumlarda kırılganlık seviyeleri şiddetlenebilmektedir. Yaşlı ve çocukların 
fiziksel yetersizlikleri ve bakıma muhtaç olmaları, kadınların etkilenme 
düzeylerinin erkeklerden farklı olması, bazı engelli bireylerin özel gerek-
sinimleri dolayısıyla bakıma muhtaç olmaları, mülteci ve sığınmacıların 
dil ve barınma problemleri, kaynaklara erişimde karşılaştıkları güçlük-
ler, düzenli iş ve gelir sahibi olmamaları gibi koşullar, merkezi ve yerel 
yönetimlerin bu gruplara hassas bir şekilde yaklaşmalarını gerektirmek-
tedir.59 Özellikle belediyeler yerel düzeyde iklim ve göç ile ilgili plan ve 
politikalarını geliştirirken başta göçmenler ve mülteciler olmak üzere 
tüm dezavantajlı gruplara hassasiyetle yaklaşmalı ve bu gruplara özel 
önem göstermelidirler. İzleyen bölümlerde bazı dezavantajlı kesimlerin 
durumlarına dair somut değerlendirmelere yer verilmektedir. 

57 Paavola ve Adger, 2006. İklim değişikliğine adil bir şekilde uyum sağlanması konusuna odaklanan bu 
çalışmada, adil uyum için dört ilke önerilmektedir. Bu ilkelerden birisi de özellikle Covid-19 sonrasında yaygın 
bir şekilde kullanılan “en savunmasız olanı ilk sıraya koyma” (putting the most vulnerable first) ilkesidir. 
58 UNDP, 2020 
59 Lynn, vd., 2011



36 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, GÖÇ VE YEREL YÖNETİMLER

Kadınlar 

İklim değişikliği, toplumsal cinsiyet bakımından nötr bir sorun değildir. 
Daha açık bir ifadeyle, kadınları ve erkekleri aynı şekilde etkilememek-
tedir. Kadınlar, toplumsal rolleri nedeniyle iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerine, erkeklere kıyasla daha ağır şekilde maruz kalabilmektedirler. 
Pek çok toplumda; gıda ve su temini, temizlik ve hijyen sağlanması, be-
bek, çocuk ve hasta bakımı gibi ev içi sorumluluklar ve ailenin bakımına 
yönelik görevler kadınlardan beklenmektedir. Bu görev ve sorumluluk-
lar nitelikleri gereği, iklim değişikliğinden kadınların doğrudan etkilen-
mesine yol açabilmektedir.60 

Kadınların iklim değişikliğinden etkilenmeleri, kentsel ve kırsal alanlar-
da farklı biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Ana geçim kaynağı tarım 
olan kırsal topluluklar özelinde ani yağışlar, soğuk dalgaları ve kuraklık 
gibi iklimsel etkilerin tarımsal üretime zarar vermesi ve gelir kaybına 
yol açması önemli bir tehdit unsurudur. Bu bağlamda, kırsal alanlarda 
tarımsal üretimden ağırlıklı olarak kadınların sorumlu olmaları ve bazı 
hanelerde geçimin kadınlar tarafından sağlanması, iklimsel olaylardan 
kadınların daha fazla etkilenmelerine yol açabilmektedir. 2007 yılında 
Gana’da yaşanan kuraklığın ardından gelen ani yağışlar, ciddi bir sel 
felaketine yol açmıştır. Kadın çiftçilerin hepsi selden etkilenip, büyük 
oranda mahsul kaybı yaşamışlardır. Yaşanan mahsul ve dolayısıyla gelir 
kaybı sonucunda kadın çiftçilerin bakmakla yükümlü olduğu kalabalık 
hane halkının (çocuklar, yaşlılar ve hasta akrabalar) ihtiyaçlarının kar-
şılanmasında güçlük çekilmiş, çocuklar özelinde ise yetersiz beslenme 
ve okul masraflarının karşılanamaması gibi sorunlar ortaya çıkmıştır.61 

Kadınların erkeklere göre daha dezavantajlı olmalarının bir nedeni de 
bazı ülkelerde ya da toplumsal gruplarda kadınların ekonomik kay-
naklara erişiminin daha kısıtlı olması ve düzenli gelir kaynaklarından 
mahrum olmalarıdır.62 Bu nedenle, yoksul kadınların kasırgalar ve seller 
gibi iklim değişikliği felaketlerinin doğrudan kurbanı olma olasılığı daha 

60 UNDP, 2016
61 Glazebrook, 2011
62 Terry, 2009
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yüksektir.63 Dahası, artan yoksulluk ile birlikte iklim değişikliğinden kay-
naklanan doğal afetler; kadın ölümlerinde artışa, kız çocuklarının eği-
timden yoksun bırakılmasına ya da erken yaşta evlendirilmelerine yol 
açabilmektedir.64 2005 yılında ABD’de çok büyük bir yıkıma yol açan 
Katrina Kasırgası sonucunda kadınların ölüm oranının erkeklerden 
daha yüksek olduğu bilinmektedir.65

Yaşlılar

Kadınlar ve çocukların yanı sıra, iklim değişikliğine bağlı tehlike ve risk-
lerden en fazla etkilenen dezavantajlı gruplar arasında yaşlılar ve yaşlı-
lığa bağlı kronik rahatsızlığı olan hastalar yer almaktadır. Yaşlı bireyler, 
sağlık koşulları ve fiziksel zafiyetleri nedeniyle tehlike ve afet anlarında 
daha korunmasız ve dayanıksız durumdadırlar. Bu da yaşlıları iklim de-
ğişikliği karşısında daha kırılgan ve savunmasız hale getirmektedir. Yaşlı 
bireyler; kronik hastalıkları, işitme ve görme kayıpları, fiziksel engelleri, 
algılama ve konsantrasyonun azalması, hafıza zayıflaması ve ağır teda-
vi gerektiren rahatsızlıklar nedeniyle bakıma ve ihtiyaçlarını giderirken 
yardıma gereksinim duyabilmektedir. 

Fizyolojik rahatsızlıkların yanı sıra, yalnızlık, düşük gelir düzeyi, tekno-
lojik aletleri kullanamamadan dolayı bilgiye ulaşmada güçlük yaşanma-
sı gibi faktörler de yaşlı bireylerin kırılganlığını arttırmaktadır. Belirtilen 
nedenlerden dolayı afet ve acil durum anında yaşlı bireyler talimatlara 
uyma, önlem alma, afet sonrası temel ihtiyaçlarını karşılama ve kaynak-
lara erişmede zorluk yaşamakta ve sağlıklı bireylere kıyasla daha olum-
suz etkilenmektedirler.66 İklim değişikliğinden kaynaklanan aşırı hava 
olaylarında (ani sıcaklık değişimleri, sıcak dalgaları gibi) kronik hastalığı 
olan yaşlı bireylerin sağlık durumu daha da kötüleşmekte, hatta ölüm-
le sonuçlanmaktadır. Örneğin 2003 yılında Fransa’da meydana gelen 
sıcak hava dalgası sırasında ölen kişilerin çoğunluğunu yalnız yaşayan, 
maddi durumu zayıf  olan ve kronik hastalığa sahip yaşlılar oluşturmuş-
tur.67 Bu nedenle yaşlı bireyler iklim değişikliğine karşı özel gereksinimli 
grup olarak ele alınmalıdır.

63 Cappello ve Harcourt, 2009
64 Tatgın, 2019
65 Neumayer ve Plümper, 2007
66 Çakır ve Atalay, 2020
67 Fouillet, vd., 2006
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Göçmenler ve Mülteciler

İklim değişikliği karşısında zarar görebilirliği ve kırılganlığı en yüksek 
olan topluluklar arasında, mülteciler, daha kapsayıcı bir ifadeyle göç-
menler yer almaktadır. Göçmenlerin zarar görebilirlik durumlarını; si-
yasi ve sosyal marjinalleşme, kültürel farklılıklar, sosyoekonomik statü 
gibi birçok faktör şekillendirmektedir. Göçmenlerin kırılganlıklarına 
ilişkin bir çalışmada bahsedildiği gibi aslında “göçmenler, göç etmek 
için evlerinden ayrıldıkları andan itibaren insan olmanın doğası gere-
ği savunmasızlardır”.68 Diğer bir deyişle, herhangi bir birey göç ettiği 
andan itibaren kendine yabancı bir ortamın güçlükleri karşısında sa-
vunmasız hale gelmektedir. Göçmenleri yeni ortamlarına yabancı kılan 
unsurlar arasında; göç edilen ülkenin dilini konuşamama, geleneksel 
bağlardan kopma, yabancı bir yasal sistem ve idari işleyiş içinde hiz-
metlere erişimde güçlük yaşama, sosyal dışlanma ve sömürüye maruz 
kalma yer almaktadır.69 Bu unsurlara bağlı olarak göçmenlerin daha sa-
vunmasız ve kırılgan oldukları güçlükler arasında ise yaşam güvenliğine 
ilişkin sorunlar, çalışma ve geçinme zorlukları, sağlık sorunları, çevresel 
sorunlar, afet olayları ve iklimsel tehlikeler başı çekmektedir.   

Göç edilen ülkenin dilini konuşamama başlı başına bir engeldir. Bu 
engel, göçmenleri iş bulma ve hane geliri yaratma ile sağlık hizmetle-
ri başta olmak üzere göç edilen ortamın sağladığı sosyal hizmetlerden 
yararlanma konusunda dezavantajlı konuma itmektedir. Hizmetlere 
erişmede ve bunlardan yararlanmada sorun yaratan bir diğer etmen 
ise göçmenlerin kendilerini, yabancı oldukları bir yasal sistem ve ida-
ri işleyişin içinde bulmalarıdır. Bu da göçmenleri, kendileri ile benzer 
ekonomik sorunlara sahip yerleşiklerden daha dezavantajlı hale getir-
mektedir. Göçmenlerin farklı bir kültür ortamında, geleneksel bağların-
dan kopuk yaşamak durumunda kalmaları da bir diğer risk faktörüdür. 
Geleneksel bağlardan kopuk olmak, tehlike ve risk durumlarında top-
lumsal dayanışma olanaklarından yoksun olmak anlamına gelmektedir. 
Yerleşiklerin aile, akraba ya da hemşehriler gibi parçası oldukları top-
lumsal ağlardan gördükleri destek, göçmenler için genellikle söz konusu 
olmamaktadır. Başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere göçmenlere 

68 Bustamante, 2011
69 Kumar, 2013
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hizmet veren kurum ve kuruluşlar, bu eksikliği gidermeye çalışsa da her 
ortamda bu tür olanakların varlığından söz etmeye imkân yoktur. Bun-
ların yanı sıra, sosyal dışlanma olgusu göçmenlerin sömürüye daha faz-
la maruz kalmalarına yol açmaktadır. Bu durum ise göçmenlerin daha 
riskli işlerde çalıştırılması, düşük ücretler almaları ya da sosyal sigorta 
gibi kurumsal korunma olanaklarından mahrum kalmaları gibi sonuç-
lar doğurmaktadır. 

Özetle; yaş, cinsiyet, hastalık, engellilik gibi durumlar, göçmen olmak-
tan kaynaklanan risk faktörleri ile birleştiğinde, göçmenlerin bulunduk-
ları ülkelerdeki yerleşiklere kıyasla iklimsel tehlikelere karşı daha kırıl-
gan ve savunmasız olmalarına yol açmaktadır. Göçmenlerin iklim krizi 
bağlamında yüksek risk grubunda olmalarının nedenlerini dil problemi, 
düşük nitelikli ve riskli bölgelerde barınma, gelir ve geçim kaynaklarının 
düzensiz ve yetersiz olması, çalışma koşulları, eğitim ve sağlık hizmetle-
rine ve kaynaklara erişimde kısıtlılıklar gibi başlıklar altında incelemek 
mümkündür. Bu tür bir inceleme, iklim değişikliği ve göç konusunun 
daha ayrıntılı olarak ele alındığı üçüncü bölümde yer almaktadır.

Bölüm Son Sözü

İklim krizinin ortaya çıkmasında en az sorumluluğu olan top-
luluklar ya da ülkeler, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en 
ağır şekilde deneyimleyebilmektedir. İklim sorununun failleri ile 
kurbanları arasındaki orantısızlık durumu ve bu durumun ya-
rattığı sosyal ve siyasal sorunlar, toplumsal adalet tartışmasını 
iklim siyasetinin merkezine taşımıştır. İklim sorununun toplum-
sal adalet bağlamında ele alınıp tartışılması, iklim adaleti gibi 
önemli bir kavramın ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

İklim adaleti kavramı, iklim değişikliğinin sadece teknik bir so-
run olmadığı, aynı zamanda toplumsal ve siyasal bir sorun oldu-
ğu gerçeğini gözler önüne sermiştir. Kadınlar, çocuklar, gençler, 
yaşlılar, engelliler, göçmenler, azınlıklar, yoksullar ve dar gelirli-
ler iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı en hassas ve kı-
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rılgan toplum kesimlerinin başında gelmektedir. Göçmenler ve 
mülteciler, anayurtlarından farklı ve alışkın oldukları toplumsal 
ilişki ağlarından uzak bir ortamda yaşamak zorunda kalmanın 
getirdiği ek külfet ve zorluklar nedeniyle, dezavantajlı gruplar 
içinde çoklu kırılganlıklarıyla ön plana çıkmaktadır.

Merkezi ve yerel yönetimler, iklim ve göç ile ilgili plan ve politi-
kalarını geliştirirken başta göçmenler ve mülteciler olmak üzere 
tüm dezavantajlı gruplara hassasiyetle yaklaşmalı ve özel önem 
göstermelidir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖÇÜN NEDENİ VE GÖÇMENLERİN 
KIRILGANLIK UNSURU OLARAK
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Bölüm Önsözü

Kitabın üçüncü bölümü, iklim değişikliği ile göç olgusu arasın-
daki ilişkinin tüm yönleriyle açıklanmasını amaçlamaktadır. Bu 
bölüm sonunda okuyucu, iklim değişikliği ile göç olgusu arasın-
daki ilişkinin nasıl kurulduğuna dair bilgi ve değerlendirmelere 
sahip olacaktır. 

İklim değişikliği ile göç arasındaki ilişkinin iki temel boyutu söz 
konusudur. Bunlardan ilki, iklim değişikliğinin bir göç etmeni 
haline gelmesidir. Bugün dünyanın pek çok bölgesinde iklimsel 
olaylar, farklı nitelikte göç hareketlerine yol açmaktadır. Bu da 
belediyelerin yaşamaları muhtemel iklime bağlı göçe karşı hazır-
lıklı olmalarını, göç etme mecburiyetini azaltacak ve göç süreci-
ni korunaklı kılacak tedbirleri geliştirmelerini gerektirmektedir. 
İkinci boyut ise iklim değişikliğinden kaynaklanan yüklerin tüm 
toplum kesimleri arasında eşit ve adil biçimde paylaşılmamasıy-
la ilişkilidir. İklim değişikliğinin etkilerine maruz kalma düzeyi, 
savunmasızlık durumu ve uyum kapasitesi gibi nitelikler, bazı 
toplumsal grupları iklim değişikliği karşısında dezavantajlı ve 
kırılgan hale getirmektedir. Bu grupların başında ise göçmenler 
gelmektedir. Göç nedeninden bağımsız olarak göçmenler, iklim 
değişikliğine karşı kırılganlığı en yüksek toplum kesimleri arasın-
dadır. Dolayısıyla iklim değişikliği sadece bir göç etmeni değil, 
aynı zamanda göçmenleri doğrudan etkileyen bir çevre sorunu-
dur. Kitlesel göç alan belediyeler açısından bu ikinci boyut özel 
önem taşımaktadır. Bu belediyelerin ise iklim sorununun kitlesel 
göç bağlamındaki özel etkilerine hazırlıklı olmaları, hemşehrile-
ri içinde yer alan göçmenleri koruyacak ve kırılganlıklarını azal-
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tacak tedbirleri geliştirmeleri gerekmektedir. Her iki durumda 
da belediyelerin, kentsel altyapı ve hizmet sunumuna ilişkin 
mevcut sistem ve programlarını gözden geçirmelerine, tasarım 
ve planlamalarını yenilemelerine ihtiyaç doğacaktır.

Kitabın bu bölümünün başında göç olgusuna ilişkin giriş niteli-
ğinde kısa bir değerlendirme yer almaktadır. Bunun ardından, 
iklim değişikliğini göç etmeni olarak ele alan bölüm gelmekte-
dir. Bu bölümde, ani ve yavaş gelişen iklimsel olaylarla göç iliş-
kisine, göçün iklim değişikliğine uyum stratejisi olma niteliğine 
ve iklime bağlı göçün farklı türlerine dair kapsamlı açıklamalar 
yapılmaktadır. Bu bölümü izleyen alt bölümde ise iklim deği-
şikliği göçmen grupları doğrudan etkileyen bir sorun olarak ele 
alınmakta ve bu grupları iklimsel olaylar karşısında savunmasız 
ve kırılgan hale getiren unsurlar temel düzeyde açıklanmaktadır.

Göç Olgusu

Göç olgusu, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar daha iyi koşullarda 
yaşamak amacıyla tarih boyunca yer değiştirmişlerdir. Bu yer değiştir-
meleri kimi durumlarda güvenlik kaygısı kimi başka durumlarda ise ge-
çinme (gıda ve su gibi yaşamsal kaynaklara erişmek) kaygısı tetiklemiştir. 
İster zorunlu isterse tercih sonucu olsun, çoğu durumda göç kararının 
verilmesinde pek çok etmenin rol oynadığı, dolayısıyla göçün çok sebep-
li bir olgu olduğu kabul edilmektedir. Örneğin 45.000 yıl önce insanlar, 
hem iklimsel koşulları yaşamaya uygun olduğu hem de başta kıyı ve del-
ta alanları olmak üzere pek çok bölgesinde kaynak zenginliği sunduğu 
için Avrupa kıtasını mesken edinmişlerdir.70

Tarihsel olarak bakıldığında göçlere neden olan en önemli ve yaygın et-
menler arasında çevresel koşullar da yer almaktadır. Milattan önce 2200 
civarında, bugünkü Suriye ve Irak topraklarına karşılık gelen Güney 

70 Ionesco, vd., 2017
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Mezopotamya’da yaşayan Akad İmparatorluğu’nun çöküşü, kuraklık ve 
arazi koşullarındaki bozulma ile ilişkilendirilmektedir.71 Büyük İrlanda 
Kıtlığı nedeniyle 1845-1852 yılları arasında İrlanda’nın nüfusu yaklaşık 
dörtte bir azalmış, iki milyondan fazla insan ülke dışına göç etmiştir.72  
1930’larda aşırı kuraklık sonucu gelişen “dust bowl”73 sadece Oklaho-
ma’da 300.000 çiftçinin Kaliforniya’ya göç etmesine neden olmuştur.74

Göçe dair 19. yüzyıl sonlarında geliştirilen ilk teoriler, çevresel koşulları 
bir göç etmeni olarak dikkate alıyor olsa da zaman içerisinde göç ve 
çevresel koşullar arasındaki ilişki unutulmuştur.75 İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında göç ve göçmenlik ile ilgili uluslararası yasal çerçeve gelişti-
rilirken çevresel etmen dikkate alınmamıştır. Çevre kaynaklı göçün ye-
niden gündemdeki yerini alması 2000’lerin ortalarından itibaren, iklim 
değişikliğinin insan toplulukları üzerindeki etkilerine dair çalışmaların 
artmasıyla söz konusu olmuştur. Yine de çevresel göçün sadece iklim 
değişikliği sorunu olmadığını bilmek önemlidir. Dünya nüfusunun geze-
gendeki dağılımında, iklim değişikliği ile doğrudan bağlantısı olmayan 
çevresel koşullar her zaman belirleyici olmuştur.

Göç Nedeni Olarak İklim Değişikliği

Bugün dünyanın pek çok bölgesinde insanlar, iklim değişikliğinin olum-
suz etkileri nedeniyle göç kararı almak zorunda kalmaktadır. 2017 yılı 
itibarıyla dünya genelinde 68,5 milyon insan zorunlu olarak yer değiş-
tirmek zorunda kalmış olup, bu rakam 2019 yılı sonunda 79,5 milyo-
na yükselmiştir.76 Bu insanların üçte birinin ani gelişen iklimsel olaylar 
(taşkın, kuraklık sonrası orman yangınları, şiddetli fırtına ve kasırgalar) 
sonucu göç etmek zorunda kalan kişiler oldukları tahmin edilmektedir.77  
IPCC’nin 1990 tarihli ilk değerlendirme raporunda göç olgusu, iklim 
değişikliğinin en tehditkâr kısa dönemli etkileri arasında sayılmaktadır.
 

71 Weiss, vd., 1993
72 Hollett, 1995
73 Kuraklık sonrası gelen şiddetli kum ve toz fırtınaları olayı.
74 IOM, 2008
75 Ionesco, vd., 2017
76 Veriler için UNHCR web sitesine bakılabilir: https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
77 Podesta, 2019
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İklim değişikliği nedeniyle yaşanması muhtemel göçler üç temel kayıp 
durumu ile açıklanmaktadır:78 a) evlerin ve yaşam alanlarının yitiril-
mesi (taşkın, toprak kayması gibi nedenlerle), b) yaşamsal kaynakların 
yitirilmesi (iklimsel koşulların su, enerji, gıda gibi kaynakları azaltması 
nedeniyle), c) kültürel ve toplumsal kaynakların yitirilmesi (yıkıcı iklim-
sel olaylar sonucu kültürel tesislerin ve topluluk içi ilişki ağlarının zarar 
görmesi nedeniyle). IPCC’nin 2014 tarihli son değerlendirme raporun-
da da iklim değişikliğinin 21. yüzyıl boyunca çok sayıda insanı yerinden 
edeceğinin tahmin edildiği belirtilmektedir. Dahası, son raporda göçten 
iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden kurtulmanın bir aracı olarak, 
diğer bir deyişle bir uyum stratejisi olarak da söz edilmektedir.79

İklim değişikliği, göçe sebep olan bir etmen olarak ele alınıp incelendi-
ğinde iklimsel etkileri iki ana kategori altında tanımlamak baskın eği-
lim olarak öne çıkmaktadır.80, 81 Bu tür bir tanımlama girişimi, iklimsel 
etkilerin niteliğine göç bağlamında açıklık getirmeye ve hangi iklimsel 
etkilerin ne türden hareketliliğe neden olduklarını göstermeye olanak 
vermektedir. Bu çerçevede iklim değişikliği etkilerinin ayrıştırıldığı iki 

78 IPCC, 1990
79 IPCC, 2014a
80 UNHCR, tarihsiz
81 Sherbinin, 2020

Şekil 7: İklim Değişikliği Kaynaklı Göçlerle İlişkili Üç Temel Kayıp Durumu

 Taşkın, kasırga, toprak 
kayması ve benzeri 

olaylar sonucu 
insanların ev ve yaşam 
çevrelerinin yıkılması

Evlerin ve Yaşam 
Alanlarının Yitirilmesi

 Değişen iklimsel 
koşullar sonucu su, 

enerji, gıda gibi 
yaşamsal kaynaklar ile 

iş olanakları ve gelir 
gibi ekonomik 

kaynakların azalması

Yaşamsal Kaynakların 
Yitirilmesi 

 Yıkıcı iklimsel olaylar 
sonucu kültürel tesisler 

ile topluluk içi ilişki 
ağlarının zarar görmesi

Kültürel ve Toplumsal 
Kaynakların Yitirilmesi 
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ana kategori; “ani gelişen olaylar” (sudden-onset events) ve “yavaş gelişen 
olaylar” (slow-onset events) şeklinde tanımlanmaktadır. Bu ayrım; “iklim-
sel olaylar” (climate events) ve “iklimsel süreçler” (climate processes) şeklinde 
de yapılmaktadır.82

Ani Gelişen İklimsel Olaylar

Ani gelişen olaylar ile aşırı (ekstrem) hava olayları kastedilmektedir.83 Bu 
olaylar, yavaş yavaş değil bir anda, beklentilerin ötesinde sıklık ve şiddet-
le karşımıza çıkmaktadır. Ani gelişen olaylar içinde en yaygın olanlar; 
kıyı ve nehir taşkınları, ani taşkınlar, fırtına ve kasırgalar, sıcak dalga-
ları, kuraklık, kuraklığa bağlı gelişen su kıtlığı ve orman yangınlarıdır. 
Ani gelişen olaylara bağlı göçler ister gelişmiş isterse az gelişmiş olsun 
dünyanın hemen her bölgesini tehdit etmektedir. Ani gelişen olaylar ço-
ğunlukla zorunlu göçe ya da planlı yer değiştirmelere sebep olmaktadır. 
Ayrıca bu tür olaylara bağlı gelişen zorunlu göç, her zaman kalıcı olma-
makta, terk edilen bölgede koşullar normale döndüğünde geri dönüş 
söz konusu olabilmektedir.84 2005 yılı Ağustos ayında ABD’de çok sayı-
da kentte yıkıcı etki yapan Katrina Kasırgası yaklaşık 1 milyon kişinin 
geçici yer değiştirmesine sebep olmuştur.85 Ani gelişen olaylar büyük bir 
sıklıkla ve birbiri ardına yaşandıklarında göçler geçici değil, kalıcı ni-
telik de kazanabilmektedir. 2019 yılı Mart ayında yaşanan Idai Tropik 
Siklonu, Mozambik’te bazı küçük kentlerde büyük yıkıma yol açmış ve 
146.000 insanın kalıcı olarak yer değiştirmesine neden olmuştur.86

Yavaş Gelişen İklimsel Olaylar

Yavaş gelişen olaylar ise iklimsel koşullarda zamana bağlı ortaya çıkan 
uzun soluklu değişimlerle ilişkilidir.87 Deniz seviyesinde yükselme, yağış 
rejimlerindeki ve sıcaklıklardaki uzun süreli değişimler, arazi bozulması, 

82 IOM, 2008
83 UNHCR, tarihsiz
84 Sherbinin, 2020
85 IOM, 2008
86 Podesta, 2019
87 Sherbinin, 2020



46 

Göçün Nedeni ve Göçmenlerin Kırılganlık Unsuru Olarak İklim DeğişikliğiİKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, GÖÇ VE YEREL YÖNETİMLER

çölleşme ve biyoçeşitliliğin kaybı yavaş gelişen olayların belirgin örnek-
leridir.88 Bu olaylar zamanla belli bölgelerde yaşama ve geçinme koşul-
ları üzerinde olumsuz etkiler yapmakta ve bu da göçü bir zorunluluk 
haline getirmektedir. Örneğin dünyanın en yoğun nüfus bölgelerinden 
olan Nil Deltası, yavaş gelişen bir iklim olayı olan deniz seviyesi yük-
selmesinden etkilenmektedir. Bu bölgede, su seviyesindeki 1 metrelik 
bir yükselişin yaklaşık 6 milyon insanı yerinden etmesi ve 4.500 km2’lik 
tarım topraklarını su altında bırakması beklenmektedir.89 Yavaş gelişen 
olaylar, çoğunlukla isteğe bağlı göçlerle sonuçlanmaktadır. Bu olaylarda, 
olumsuz etkilerin zaman içinde hissedilmesi, göç kararının da zamanla 
bilinçli bir tercih olarak ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Yavaş gelişen 
olaylara bağlı göçler, çoğu kez kalıcı göç niteliğinde olmaktadır.90

 
Aşağıda yer alan harita91 ülkemizin de parçası olduğu Avrupa kıtasını 
etkileyen, ani ve yavaş gelişen iklimsel olayları ve bu olaylardan etkilen-
mesi muhtemel kentleri göstermektedir. Haritada ülkemiz kentleri için 
de önemli bilgiler yer almaktadır. Yağışlarda azalma ve çölleşme, tüm 
kentlerimizi etkileyen bir risk faktörüyken İstanbul’un deniz seviyesin-
deki yükselmeden de etkileneceği öngörülmektedir. Dolayısıyla iklime 
bağlı göçlere hazırlıklı olmak ve bu doğrultuda politika geliştirmek ülke-
miz kentleri ve belediyeleri için güncel bir gereksinmedir.

88 UNHCR, tarihsiz.
89 Stern, 2007 
90 Sherbinin, 2020
91 https://environmentalmigration.iom.int/maps2. Orijinal harita yazarlar tarafından Türkçeye çevrilmiştir. 
Haritanın benzer bir versiyonu Ionesco, vd. (2017) içinde yer almaktadır.
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Şekil 8: Göç, Çevre ve İklim Değişikliği ile İlgili Avrupa Haritası
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Dolaylı Bir Etken Olarak İklim Değişikliği

İklim değişikliği, göç üzerinde doğrudan etki yapabildiği gibi, bireyle-
rin göç kararı vermesinde etkili olan diğer sosyal, ekonomik ve kültürel 
unsurlar üzerindeki etkileri nedeniyle dolaylı bir etmen olarak da rol 
oynayabilmektedir. Dolaylı etmen olma durumu, mevcut göç dinamik-
leri üzerinde çoğaltan etkisi (multiplier effect) yapmak biçiminde de ifade 
edilebilir. Daha iyi koşullarda ve kendilerini güvende hissedecekleri yer-
lerde yaşamak amacıyla göç etmek bugün pek çok insan için bir gelecek 
planı olarak görülmektedir. Bu tür bir plan, bazen işsizlik ve geçim zor-
luğu gibi ekonomik nedenlerden, bazen de yeterli düzeyde eğitim, sağ-
lık ve kültür hizmetlerine erişememekten kaynaklanmaktadır. Kaynak 
yetersizliğine bağlı sorunlar zamanla din, dil ve ırk temelli toplumsal 
farklılaşmaların anlaşmazlık unsuru haline gelmesine ve göç için önemli 
bir motivasyon kaynağı oluşturmasına yol açmaktadır. 

İklim değişikliği, kaynak yetersizliğine bağlı göç dinamikleri üzerinde 
çoğaltan etkisi yapabilmektedir. Değişen iklim koşulları, mevcut kay-
nakları daha da yetersiz hale getirebildiği gibi tarım ve turizm başta 
olmak üzere pek çok ekonomik sektörde daralmaya da neden olmakta-
dır. Yağış rejimlerindeki düzensizlikler, bazı kentlerde su kıtlığını daha 
da arttırmakta ve pek çok kesiminin suya erişimini sınırlandırmaktadır. 
Kıyı bölgelerindeki taşkın ve fırtına kabarması gibi olaylar, ekonomik 
faaliyetlere ve hizmetlere kıyılar üzerinden erişen toplulukları zor du-
rumda bırakmaktadır. Bu gibi örnekler; iklimsel olay ve süreçlerin mev-
cut ekonomik ve toplumsal sorunları arttırarak yerel topluluk üzerinde 
göç baskısı yapabildiğini göstermektedir.
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Özetle iklim değişikliği, ani veya yavaş gelişen olaylar eliyle doğrudan, 
mevcut dinamikler üzerindeki çoğaltan etkisi nedeniyle de dolaylı yol-
lardan göçe sebep olmaktadır. Dolayısıyla, iktisadi ve toplumsal yapısı 
iklime duyarlı kentlerde, belediyelerin kapsamlı bir yerel iklim politikası 
geliştirmeleri gerekmektedir. Yerel iklim politikası kapsamında; iklime 
bağlı göçe hazırlıklı olmalarını sağlayacak ve hemşehrilerini hem iklim 
değişikliği etkilerinden hem de bunun yol açacağı göç baskısından koru-
yacak tedbirleri geliştirmeleri önem taşımaktadır. 

Şekil 9: Göç Etmeni Olarak İklim Değişikliği

Ani Gelişen 
Olaylar

sudden-onset events or 
climate events

- Taşkınlar

- Fırtına ve Kasırgalar

- Sıcak Dalgaları

- Kuraklık

- Orman Yangınları

- Deniz Seviyesinin Yükselmesi

- Uzun Dönemli Sıcaklık Değişimleri

- Yağışların Azalması

- Arazi Bozulması ve Çölleşme

- Biyoçeşitliliğin Kaybı

- İşsizlik ve Geçim Zorluğu

- Konut ve Barınma Sorunu

- Sosyal Hizmetlere Erişememe

- Güvensizlik ve Güvencesizlik

- Kültürel Çatışma ve Baskılar

Yavaş Gelişen 
Olaylar

slow-onset events or 
climate processes

Dolaylı
Etkiler

multiplier effects
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İklim Değişikliği Uyum Stratejisi Olarak Göç92 

IPCC’nin 2014 tarihli değerlendirme raporunda, göçten bir uyum 
stratejisi olarak söz edilmektedir.93 Bu tespit, göçün iklim değişikliğinin 
olumsuz etkilerinden kaçınmak veya bu etkileri azaltmak için kullanı-
labilecek bir uyum seçeneği olma potansiyelinin altını çizmektedir. Bu 
tartışmanın arka planındaki düşünce ise iklim değişikliği bağlamında 
göçün tümüyle olumsuz bir durum olarak görülmemesi ve kategorik 
olarak reddedilmemesi gerektiğidir.94

Göçü bir uyum stratejisi olarak gören ve inceleyen çalışmalar, bu stra-
tejinin kendisi ya da yakınları göç edenler açısından birden çok yarar 
sağlayabileceğini belirtmektedir.95 Daha az riskli ve güvenli bölgelere 
göç etmek, göçmenlerin aşırı hava olayları, kuraklık, taşkın gibi iklimsel 
tehlikelerle daha az karşı karşıya gelmelerini sağlamaktadır. Ayrıca hane 
halkı içinde bir ya da birden çok kişinin göç ederek yaşam ve çalışma or-
tamını değiştirmesi, hanenin gelir kaynaklarını çeşitlendirmekte, bu da 
tüm hane üyeleri için bir risk azaltım stratejisi olarak işlev görmektedir. 
Özellikle afet durumunda dışarıdaki hane üyelerinden gelen yardım-
lar, kalanların dayanma gücünü arttırmaktadır. Bunların yanı sıra göç; 
hane halkı büyüklüğünün düşmesine neden olmakta, böylece gıda ve 
su kıtlığı gibi kaynak yetersizliği olan bölgelerdeki mevcut kaynakların 
daha az kişi tarafından paylaşılması imkânını yaratmaktadır. 

Bu türden değerlendirmeler, bazı özel durumlarda göç etmenin toplu-
luğun genel refahı ve rezilyansı üzerinde olumlu etkiler yapabildiğini 
göstermektedir. Bu da iklim değişikliğine uyum bağlamında göçün sun-
duğu potansiyel olanak ve yararların, kamu politikalarının geliştirilmesi 
süreçlerinde dikkate alınabileceği düşüncesini desteklemektedir. Göçün, 
iklim değişikliğine uyum için bir strateji olması konusunun farklı gö-
rüşlerin dillendirildiği bir tartışma alanı olduğu unutulmamalıdır. Farklı 

92 Bu bölümde uyum stratejisi olarak göç tartışmasına yer verilmesi, iklim değişikliği ile göç ilişkisine dair 
tartışmanın önemli bir boyutunu ihmal etmemek ve okuyucuyu bu konudan haberdar etmek amacıyladır. 
Yazarların ve RESLOG Projesi ekibinin göçü, iklim uyum stratejisi olarak benimsedikleri düşünülmemelidir.
93 IPCC, 2014a
94 IOM, 2014
95 Sherbinin, 2020
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görüşler kapsamında; göçün kısa vadede bazı sorunları çözebileceği ka-
bul edilmekle birlikte orta ve uzun vadede, göçmenlerin yeni yerlerinde 
maruz kalacakları kırılganlık unsurları nedeniyle yeni sorunlara yol aça-
bileceğinin altı çizilmektedir.96 

İklime Bağlı Göçün Türleri

İklim değişikliğinden kaynaklanan göçler; göçün süresi ve mesafesi gibi 
etmenlere göre çeşitlilik göstermektedir.97 İklime bağlı göçler, zorunlu 
ya da isteğe bağlı olabilecekleri gibi geçici veya kalıcı nitelikte de olabil-
mektedir. Ayrıca kat edilen mesafe açısından bakıldığında bazı göçler 
ülke içinde gerçekleşirken bazıları ülke sınırları dışına yönelmektedirler. 
Bunlar dışında bir de planlı yerleştirmeler şeklinde gerçekleşen yer de-
ğiştirmeler söz konusudur. 

Zorunlu göçler (forced migration/displacement), kişi ya da grupların istek-
lerinden bağımsız bir şekilde, mecburi olarak yaptıkları yer değiştirme-
lerdir. Bu tür yer değiştirmelere genel olarak, şiddetli bir kasırga ya da 
taşkın olayı gibi ani gelişen iklimsel olaylar ve bunlar sonucunda ortaya 
çıkan afet durumları yol açabilmektedir. Yavaş gelişen iklimsel olaylar 
da zorunlu göçe neden olabilmektedir. Örneğin deniz seviyesinin yıllar 
içinde yükselmesi, kıyı bölgelerinde yaşama koşulları üzerinde olumsuz 
etkiler yaparak insanları göçe zorlayabilmektedir. Zorunlu göçlerde esas 
motivasyon, yaşanılan yerdeki olumsuz koşullar ve bunlardan kaynakla-
nan iten etmenlerdir (push factors). 

İsteğe bağlı göçler (voluntary migration or migration) ise adından da anlaşı-
lacağı üzere, kısa bir zaman dilimi içerisinde mecburiyet sonucu alınan 
kararlara bağlı olmayan, aksine zaman içerisinde göç edenlerin bilinçli 
tercihleri sonucunda gerçekleştirilen yer değiştirmelerdir. Bu tür göçler, 
ani gelişen iklimsel olaylardan daha çok, yavaş gelişen iklimsel olay ve 
süreçler sonucunda yaşanmaktadır. Ayrıca iklim değişikliğinin çoğaltan 
etkisiyle dolaylı yollardan tetiklediği yer değiştirmeler de büyük oranda 
isteğe bağlı göçler şeklinde tezahür etmektedir. İsteğe bağlı göçlerde, 

96 IOM, 2019
97 İklim göçleri konusunda detaylı bir bölgesel ve istatistiki değerlendirme için Ek 1’e bakınız.
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yaşanılan yerdeki olumsuzluklar ve iten etmenler kadar, hedeflenen yer-
lerdeki olanaklar ve çeken etmenler (pull factors) de etkili olmaktadır. 

İklim göçlerini çeşitlendiren bir diğer unsur ise göçün süresidir. İklimsel 
koşullardan kaynaklanan yer değiştirmeler, bazen geçici göçler (tempo-
rary migration) olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür geçici göçler genel 
olarak ani gelişen iklimsel olaylar ve afetlerden sonra yaşanmaktadır. 
Afetin neden olduğu yıkım onarılıp yaşama ortam ve koşulları iyileşti-
rildiğinde göçle bölgeden ayrılanlar, eski evlerine ya da yerleşmelerine 
(kimi durumlarda eski yerleşmede yeni evlerine) geri dönmektedirler. 
Kalıcı göç (permanent migration) ise adıyla mülhem bir temelli yer değiştir-
me durumudur. Bu tür göçlerde, göç sonrası bir geri dönüş söz konusu 
olmamakta ve göç edilen yer kalıcı mesken haline gelmektedir. Bu, bir 
yandan göçle ayrılmak durumunda kalınan bölgedeki koşulların iyileş-
mesi beklentisinin olmamasıyla diğer yandan ise göçle gidilen yerdeki 
koşullardan memnun olma durumuyla ilişkilidir.
 
İklime bağlı göçleri farklılaştıran bir diğer unsur ise göçle kat edilen 
mesafedir. Göç hareketleri bazen aynı ülke içerisinde yer değiştirmeler 
şeklinde gerçekleşmektedir. Ülke içi göçlerde, göç zorunlu bir durum 
olarak ortaya çıkıyorsa, göç edenler için “Ülkesinde Yerinden Edilmiş 
Kişiler” (Internally Displaced Persons-IDPs) terimi98 kullanılmaktadır. İk-
limsel koşullar nedeniyle gerçekleşen göçlerin diğer bir kısmı ise sınır 
ötesi yer değiştirmeler şeklinde olmaktadır. Bu durumda göç edenler, bir 
ya da birkaç uluslararası sınırı geçerek başka bir ülkede yeni yaşamlarını 
kurmaya çalışmaktadırlar. 

Tüm bunlar dışında bir de planlı yer değiştirmeler (planned relocation) 
şeklinde gerçekleşen göçlerden söz edilebilir. Bu göçler, ağırlıklı olarak 
beklenmedik iklimsel olay ve afetler sonrasında kamu eliyle yürütülen 
plan ve programlar çerçevesinde gerçekleşmektedir. Belli bir bölgede 
yaşama koşul ve imkânları ortadan kalktığında, kamu otoritesinin ön-
cülüğünde o bölgede yaşayanların, kimi zaman geçici kimi zaman ise 
kalıcı olarak başka bölgelere taşınmaları sağlanmaktadır. Planlı yer de-

98 UNHCR, tarihsiz
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ğiştirmeler gönüllü olabileceği gibi zorunlu da olabilmektedir. Ayrıca 
bu tür yer değiştirmeler çok büyük oranda aynı ülke sınırları içerisinde 
gerçekleştirilirken çok nadir durumlarda ülke sınırlarının aşılması da 
gözlenebilmektedir.99 
 
Bu denli çeşitlilik arz eden göç durumları ile baş edebilmek için merkezi 
ve yerel düzeydeki kamu kurum ve kuruluşlarının ne yapabilecekleri, 
yanıtı önem arz eden bir sorudur. Bu konu, kitabın ilerleyen bölümle-
rinde ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu aşamada, iklim değişikliği ile 
ilişkili göç olgusuna nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda Uluslararası 
Göç Örgütü’nün (IOM) önerdiği üç temel hedefi hatırlatmakta yarar 
bulunmaktadır. IOM; düzenli ve örgütlü bir biçimde gerçekleşmeyen 
zorunlu göçlerin olabildiğince azaltılmasını, zorunlu göçün kaçınılmaz 
olduğu durumlarda göç etmek durumunda kalanlara yardım ve korun-
ma sağlanmasını ve göç olgusundan bir iklim uyum stratejisi olarak ya-
rarlanılmasını önermektedir.100

Göçmenlerin Kırılganlık Unsuru Olarak İklim Değişikliği

İklim adaleti konusunun ele alındığı ikinci bölümde de tartışıldığı gibi 
iklim değişikliğinden kaynaklı tehditler, tüm ülkeleri ya da toplum ke-
simlerini aynı biçim ve şiddette etkilememektedir. Ülkelerin, toplum-
ların ya da bireylerin iklim değişikliğinden etkilenme düzeyleri, maruz 
kalma düzeylerine, savunmasızlık durumlarına ve uyum kapasitelerine 
bağlıdır. Bu nitelikler kimi toplum kesimlerini iklim değişikliği karşısında 
daha korunaklı kılarken kimi kesimleri ise dezavantajlı, savunmasız ve 
kırılgan hale getirmektedir. İklim değişikliği ile göç arasındaki ilişkinin 
önemli bir diğer yönü ise bu bağlamda ortaya çıkmaktadır. Her ne ne-
denle göç etmiş olursa olsunlar, yeni yurtlarına tam uyum sağlayamamış 
göçmenler, iklim değişikliği karşısında kırılganlığı en yüksek toplumsal 
gruplar arasında yer almaktadırlar. Dolayısıyla iklim değişikliği sadece 
göç etmeni değil, göçmenleri doğrudan etkileyen bir çevre sorunudur.

99 UNHCR, tarihsiz
100 IOM, 2014
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Toplumun en savunmasız ve kırılgan kesimleri arasında yer alan göç-
menler, uyum kapasite sorunları ve zarar görebilirlik seviyelerinin yük-
sek olması nedeniyle iklim değişikliğine karşı yüksek risk altındadır. İk-
lim değişikliğinin etkileri, göçmenler için daha da şiddetli hale gelmekte 
ve bu etkiler göçmenler için yaşamsal tehdit boyutuna ulaşabilmektedir. 
Sadece iklim göçmenlerinin değil, tüm göçle gelenlerin göç ettikleri ül-
kelerde iklim değişikliğine karşı savunmasız oldukları unutulmamalıdır. 
İklim değişikliğinin göçmenler için neden büyük bir risk ve tehdit oluş-
turduğunun anlaşılabilmesi için öncelikle göçmenleri savunmasız hale 
getiren koşulların anlaşılması ve göçmenlerin kırılganlıklarını arttıran 
sosyoekonomik koşulların, eşitsizliklerin ve çeşitli engellerin tespit edil-
mesi gerekmektedir. Bu kapsamda göçmenlerin kırılganlıkları; göç ettik-
leri ülkelerde dil problemi yaşama, sosyal dışlanma ve sömürüye maruz 
kalma, düşük nitelikli ve riskli bölgelerde barınma, sağlıksız koşullarda 
yaşama, gelir ve geçim kaynaklarının düzensiz ve yetersiz olması, kötü 
çalışma koşulları, eğitim ve sağlık gibi hizmetlere ve kaynaklara erişim-
de güçlük yaşama başlıkları altında incelenebilir.

Şekil 10: Göçmenlerin ve Mültecilerin Kırılganlığını Arttıran Unsurlar

Göç edilen ülkenin dilini konuşamama 

Sosyal dışlanma ve sömürüye maruz kalma

Düşük nitelikli ve sağlıksız konutlarda barınma

Sağlıksız ve riskli konut bölgelerinde yaşama

Gelir ve geçim kaynaklarının düzensiz ve yetersiz olması

Kötü koşul ve şartlarda çalışma

Eğitim ve sağlık gibi hizmetlere erişmede güçlük çekme 
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Dil Problemi

Göçmenlerin dezavantajlı olma nedenlerinin en başında dil problemi 
gelmektedir. Göç edilen ülkelerin ana dilinin yeterli düzeyde bilinmeme-
si, göçmenlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan birisidir. Yeni yaşam 
alanlarında iletişim kuramamak, temel ihtiyaçlarını karşılamak ve sağ-
lık, eğitim gibi hizmetlere erişebilmek için kendi dillerini konuşamamak 
göçmenleri birçok durumda savunmasız hale getirmektedir. Tayland, 
Slovakya ve Birleşik Krallık’taki göçmenler üzerine yapılan araştırmalar, 
göç edilen ülkenin dilini konuşamayan göçmen işçilerin yabancı dilde 
yazılmış olan dokümanları anlayamadıkları için daha yüksek risk altın-
da olduklarını göstermektedir.101 Türkiye’deki Suriyeli mültecilere ilişkin 
yapılan bir çalışmada102 ise, mültecilerin karşılaştıkları birincil sorunlar 
arasında Türkçe bilmemeleri nedeniyle sağlık ve eğitim hizmetine eriş-
mekte güçlük çekmeleri belirtilmektedir. İklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerine karşı göçmenlerin kırılganlığını arttıran dil problemi, iklim 
değişikliğinden kaynaklı afet olayları öncesinde gelen uyarıları anlama, 
bu doğrultuda önlem alma, afet sonrası temel ihtiyaçlarını karşılama, 
gerekli yardım ve hizmetlere ulaşma konularında da engel teşkil ederek 
göçmenlerin daha ağır etkilere maruz kalmalarına yol açmaktadır. Dil 
sorunu ile karşılaşan göçmenlere yönelik bazı kentlerde geliştirilen iyi 
uygulama örneklerine beşinci bölümünde yer verilmektedir.
 
Sağlık ve Eğitim Hizmetleri ile Kaynaklara Erişim Kısıtlılığı

Sağlık hizmetlerine erişim güçlüğü, göçmenler açısından önemli bir di-
ğer kırılganlık unsurudur. Maddi yetersizlikler, sisteme ilişkin bilgi eksik-
liği, dil problemi, göç edilen ülkenin sağlık sistemi ve koruyuculuğunun 
dışında olmak gibi nedenler, göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimini 
kısıtlamakta ve savunmasızlığını arttırmaktadır. Göçmenler tedavi gör-
mek zorunda olduklarında; sağlık personeline sağlık sorunlarını anla-
tırken, hastalık veya yaralanma hakkında bilgi verirken dil engelinden 
dolayı iletişim problemi yaşanabilmektedir. İstanbul’da yaşayan Suriyeli 
mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimlerine ilişkin yapılan çalışmada, 
mültecilerin %25’i sağlık hizmetlerine erişemediklerini söylemişlerdir. 

101 David, vd., 2019
102 Kaya ve Kıraç, 2016
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Sağlık hizmetlerine erişememe nedenlerini ise sağlık sorunlarını anlata-
cak kadar Türkçe bilmemeleri ve sağlık hizmetlerini karşılayacak maddi 
güce sahip olmamaları şeklinde açıklamışlardır.103 Belirtilen nedenlerin 
yanı sıra, çalışma izni ya da sigorta kaydı olmadan çalışan göçmenle-
rin, iş kazalarına ve diğer güvenlik risklerine karşı savunmasız olması, 
iş kazası meydana geldiğinde sağlık hizmetlerine erişimde ayrıca güçlük 
oluşturmaktadır.104

Göçmen ailelerin çocuklarının eğitim hizmetlerine erişimde karşılaştık-
ları sorunlardan biri dil problemidir. Göç edilen ülkenin dilinin bilinme-
mesi, ailelerin çocukların eğitimine öncelik verme konusundaki bilinç-
sizliği, eğitim masraflarının karşılanamaması ve çocukların aile gelirine 
katkı koymak için çalışması okul çağındaki göçmenlerin çoğunun okula 
gitmeme nedenini oluşturmaktadır. Örneğin Türkiye’de yaşayan okul 
çağındaki 800.000 Suriyeli mültecinin %75’inin okul kaydı bulunma-
maktadır.105 Çocukların eğitim hizmetine erişim güçlüklerinin yanı sıra, 
yapılan çalışmalar göçmen ailelerde yetişkinlerin de eğitim sorunları ol-
duğunu göstermektedir. Örneğin Türkiye’deki Suriyeli mülteci ailelerin 
eğitim seviyesi, okuryazar olmama ile ortaokul eğitimini tamamlama 
arasında yoğunlaşmaktadır.106 

Göç edilen ülkede sosyal hizmetlere ve sosyal yardımlara erişimlerinin 
sınırlı olması, göçmenlerin kırılganlığını arttıran diğer unsurlardandır. 
Ülkeler arası göç dışında, aynı ülke içinde gerçekleşen kentler ve böl-
geler arası göçlerde de göçmenler hak kayıplarına uğrayabilmekte ve 
kaynaklara erişim güçlükleri yaşayabilmektedir. Örneğin Hindistan’da 
bir eyalette sağlanan gıda sübvansiyonundan başka eyaletten gelen göç-
menler faydalanamamakta, bu da pazardaki fiyat değişimlerine karşı bu 
grupları daha savunmasız hale getirmektedir.107 İklim değişikliği, tarım 
sektörünü doğrudan etkileyerek, örneğin gıda fiyatlarını zaman zaman 
arttırmakta, bu da göçmen hanelerin gelir düzeyleri ve gıda temini üze-
rinde önemli bir tehdit oluşturmaktadır.

103 Kaya ve Kıraç, 2016
104 Kumar, 2013
105 Kılıç ve Üstün, 2015
106 Kaya ve Kıraç, 2016
107 Kumar, 2013
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Farkındalık ve Bilgiye Erişim Kısıtlılığı

Göçmenlerin iklim değişikliği kaynaklı afetlere karşı savunmasızlığını 
arttıran etkenler arasında farkındalık seviyesinin düşük olması yer al-
maktadır. Bu da deneyim eksikliği ile bilgiye erişimde yaşanan güçlük-
lerden kaynaklanmaktadır. Göç edilen kentlerde veya ülkelerde mey-
dana gelen iklim kaynaklı afetler konusunda göçmenlerin deneyimleri 
yerli halkın deneyimlerine kıyasla oldukça kısıtlıdır. Bu da göçmenlerin 
yaşanan afet olaylarına hazırlıksız yakalanmalarına ve daha ağır bir şe-
kilde afete maruz kalmalarına yol açabilmektedir.

Bazı durumlarda ise göçmenlerin görece yakın zamanda göç ettiklerin-
den, göç edilen yere henüz alışkanlık göstermemiş olmaları ve ayrıldık-
ları memleketlerinde benzer afetlere maruz kalmamaları iklimsel risk 
ve tehditlere karşı farkındalıklarını düşürebilmektedir. Bu durum, göç 
edilen bölgeye özgü yerel ve geleneksel bilgiye sahip olunamaması ve 
bölgedeki afet risklerine ilişkin kurumsal bilgiye erişim kanallarının kısıt-
lı olması ile birleştiğinde göçmenlerin zarar görebilirlik düzeyi artmak-
tadır. Tüm bunların sonucunda ise, afetlere maruz kalındığında riskleri 
azaltma ve yönetmede güçlükler yaşamaktadırlar.108 

Şekil 11: Göçmenlerin ve Mültecilerin Çoklu Kırılganlık Durumunu Yaratan Unsurlar

Afet olayları öncesinde gelen uyarıları anlama, bu doğrultuda önlem alma, afet sonrası temel 
ihtiyaçlarını karşılama, gerekli yardım ve hizmetlere ulaşma konularında güçlük çekmek

Dil problemi

Maddi yetersizlikler, sisteme ilişkin bilgi eksikliği, dil problemi, göç edilen ülkenin sağlık 
sistemi ve koruyuculuğunun dışında olmak 

Sağlık 
hizmetlerine 

erişim 

Göç edilen ülkenin dilinin bilinmemesi, ailelerin çocukların eğitimine öncelik verme 
konusundaki bilinçsizliği, eğitim masraflarının karşılanamaması ve çocukların aile gelirine 
katkı yapmak için çalışması

Eğitim
hizmetlerine 

erişim 

Göçmen hanelerin gelir düzeyi ve gıda temini üzerinde oluşan güçlükler
Kaynaklara

erişim kısıtlılığı 

Deneyim eksikliği ile bilgiye erişimde yaşanan güçlükler
Farkındalık ve 
bilgiye erişim 

kısıtlılığı

Riskli konut bölgelerinde ve düşük kaliteli konutlarda yaşamakBarınma 

Gelir düzeylerinin düşük olması, vasıfsız işçilik ve düzensiz geçim kaynaklarına (gündelik iş, 
borç ve yardımlar ile geçim sağlama durumu) sahip olmak

Gelir ve geçim 
kaynakları

108 Wang, vd., 2012
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Barınma Olanakları

Konut ve yaşam çevreleri itibarıyla riskli bölgelerde ve düşük kaliteli ko-
nut alanlarında yaşamak durumunda kalan göçmenlerin kırılganlık dü-
zeyi yoksulluk ile yakından ilişkilidir. Özellikle Asya kentlerinde yapılan 
çalışmalar; iklim değişikliğinden kaynaklı afetlere karşı zarar görebilirli-
ği yüksek olan toplumsal kesimler arasında göçmenlerin ve yoksulların 
olduğunu göstermektedir. Örneğin Endonezya ve Tayland’daki şehir-
lerde sel ve tsunami felaketine karşı risk altındaki yerleşimlerde çoğun-
lukla kent yoksulları ve kırsal göçmenler yaşamaktadır.109 

Gelir düzeylerinin düşük olması göçmenlerin çoğunlukla kiralık apart-
man dairelerinde ve kalabalık hane halkı ortamlarında (aile bireyi olma-
yanlar ile hane paylaşımı gibi) yaşamalarına neden olmaktadır. Bu da 
salgın potansiyeli olan hastalıkların göçmenler arasında hızla bulaşma 
ve yayılma riskini artırmaktadır. İstanbul’da yaşayan Suriyeli mültecile-
rin barınma koşullarına ilişkin yapılan bir çalışmada, mülteci ailelerin 
çoğunluğunun çok katlı binalarda ve yüksek katlardaki dairelerden daha 
ucuz olan zemin ya da bodrum katlarda oturdukları belirtilmiştir.110 Be-
lirtilen barınma koşullarında yaşamlarını sürdüren göçmenlerin, aşırı 
yağış kaynaklı sel felaketine karşı savunmasız oldukları bilinmektedir. 
Ayrıca kentlerin yoğun yapılaşma içeren merkez bölgelerinde rüzgârın 
serinletici etkisi engellendiğinden sıcaklıklar çevreye göre daha yüksek 
olmakta (kentsel ısı adası etkisi111), özellikle yaz aylarında bu bölgelerde 
sıcak dalgalarına maruz kalma riski artmaktadır. Bu tür bölgelerde risk 
altında bulunan grupların başında ağırlıklı olarak bu bölgeleri mesken 
edinen göçmenler gelmektedir.

Göçmenlerin iklim değişikliği karşısındaki kırılganlıklarını azaltmaya 
öncelik veren kentlerdeki iyi uygulama örneklerine bakıldığında, barın-
ma konusuna özel önem verildiği görülmektedir. Bazı belediyeler geçi-
ci ya da kalıcı nitelikte barınma olanaklarını devreye sokarak göçmen 
gruplara destek olmaktadır. Beşinci bölümünde bu örneklere ilişkin de-
taylı bilgiler verilmektedir. Ancak bu tür küçük ölçekli uygulamaların 

109 Elliott ve Caballero-Anthony, 2012
110 Kaya ve Kıraç, 2016
111 Kentsel Isı Adası hakkında detaylı bilgi için: https://www.epa.gov/heatislands/learn-about-heat-islands
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yanı sıra, belediyelerin göçmenlerin barınma sorunlarını çözmek için 
yapısal çözümleri de devreye sokmaları gerekmektedir. Göçmenlerin 
düzenli ve sağlıklı konut çevrelerinde, iklimsel olaylara dayanıklı konut-
larda yaşamalarını güvence altına alacak tedbirleri devreye sokmaları 
gerekmektedir. Bunun içinse kent düzeyindeki planlama çalışmalarında 
başta göçmenler olmak üzere tüm dezavantajlı grupların konut ve ba-
rınma sorunlarının göz önünde bulundurulması önemlidir. Sosyal yönü 
güçlü, kapsayıcı ve yerinde çözüm üreten kentsel dönüşüm uygulamala-
rı bu hedeflerin gerçekleştirilmesinin en uygun araçlarından birisi ola-
rak düşünülmelidir. 

Gelir ve Geçim Kaynakları

Gelir düzeylerinin düşük olması ve düzensiz geçim kaynaklarına (gün-
delik iş, borç ve yardımlar ile geçim sağlama durumu) sahip olmala-
rı nedenleriyle göçmenler, iklim değişikliğinin etkilerine daha ağır bir 
şekilde maruz kalmaktadırlar. Mülteci ailelerde hane reisinin cinsiyeti 
dikkate alındığında, kadın hane reislerinin bulunduğu hanelerde işsizlik 
oranı erkek hane reislerine göre daha yüksektir.112 Böylece dezavantajlı 
grupta yer alan mültecilerin kırılganlığının, cinsiyet farklılığı ile daha 
da arttığını söylemek mümkündür. Aylık asgari geçim düzeyinin altında 
kalarak yoksul olarak sınıflandırılan mültecilerin çoğu, gıda temin et-
mekte ve kiralarını ödemekte güçlük çekmektedirler. Bu durumda olan 
göçmenlerin bir bölümü düşük ücretli işler karşılığında kötü çalışma 
ve yaşam koşullarına katlanmaktadırlar. Birleşmiş Milletler Çocuklara 
Yardım Fonu (UNICEF), Batı Afrika’daki işçi göçü üzerine yaptığı ça-
lışma ile “kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını” ifade eden göçmenlerin 
yoksulluktan kurtulmak için risk almaya gönüllü olduklarını ortaya koy-
muştur.113 Tayland’da balıkçılık sektöründe kayıt dışı çalışan göçmenler 
ya da Türkiye’de tarım sektöründe çalışma izni ve dil bilgisi olmadan 
çalışan Suriyeli mülteciler; yoksulluk, sömürü ve kötü yaşam koşullarıyla 
karşı karşıya kalmaktadır.114 Mültecilerin çoğunlukla geçimlerini inşaat, 
tarım sektörü gibi dış ortamlarda çalışarak elde etmeleri, onları iklim 
değişikliği kaynaklı aşırı hava olaylarına karşı daha savunmasız hale ge-
tirmektedir.

112 WFP, tarihsiz
113 UNICEF, 2017
114 David, vd., 2019
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Göçmenlerin ekonomik koşullardan kaynaklanan kırılganlıklarının 
azaltılması amacıyla belediyeler eliyle devreye sokulacak yerel eylem ve 
uygulamalar söz konusudur. Bunlara ilişkin bazı örneklere beşinci bö-
lümün sonunda daha ayrıntılı olarak yer verilmektedir. Belediyelerin, 
kentsel hizmetlerin sunumunda yeni istihdam olanakları yaratmaları ve 
mevcut ve yeni istihdam kanallarında yeni göçmenlere (bunlar içinde 
özellikle genç göçmenlere) öncelik verecek düzenlemeler yapmaları dü-
şünülmelidir. Hane üyelerinden bazılarının düzenli gelire kavuşmaları 
göçmen hanelerin iklim riskleri karşısındaki dayanıklılıklarını arttıracağı 
gibi işsiz ve hedefsiz genç göçmenlerin suç ve benzeri bazı istenmeyen 
davranışlara yönelmelerini de önleyecektir. 

Tüm bu bilgiler ışığında, göçlerin çıkış ve varış noktalarını oluşturdukla-
rı için kentlerin ve kent yönetimlerinin, gerek iklime bağlı göçlere hazır-
lıklı olunmasında gerekse kitlesel göç sonucu hemşehrileri haline gelen 
göçmenlerin iklim değişikliğinin etkilerinden korunmasında anahtar 
konumda oldukları görülmektedir. Her iki hedefin sağlanması için be-
lediyelerin, sorunu çok yönlü olarak ele almaları ve kapsamlı plan ve 
politikaları devreye sokmaları gerekmektedir. 

İklim kaynaklı göçün çıkış noktası olan, yani göç veren kentlerin çözüm 
bulmaları gereken sorunların başında, nüfus kaybı kaynaklı kentsel kü-
çülme (urban shrinkage) durumu gelmektedir. Bu durum; kentin ekonomi-
sinde daralma, üretken genç nüfusun kaybı, bakıma ihtiyacı olan yaşlı 
nüfusun artışı, kullanıcı yetersizliği nedeniyle kentsel hizmetlerde fizi-
bilite sorunu, ihtiyaç fazlası kentsel altyapı ve üstyapı sistemlerinin za-
manla niteliğini kaybetmesi gibi önemli sorunlara yol açmaktadır. Gö-
çün çıkış noktasını oluşturan belediyelerin, bir yandan yerel ekonomik 
kalkınma için yeni çözüm ve yatırımları devreye sokmaları diğer yandan 
da kentsel hizmet sunumu ile yapılı çevrenin organizasyonunu yeni de-
mografik dinamiklere uygun hale getirmeleri gerekmektedir. Göç alan 
kentlerde ise durum göçün çıkış noktasını oluşturan kentlerden farklıdır. 
Kitlesel göç alan belediyelerin her şeyden önce yeni gelen nüfusun temel 
ihtiyaçları ile kentsel hizmetlere yönelik ek talebi karşılamak için kaynak 
yaratmaları gerekecektir. Bu kaynağın yaratılmasının ardından, nüfus 
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dinamiklerindeki yeni durum uyarınca kentin altyapı, ulaşım ve hizmet 
sunum sistemleri yenilenmelidir. Bunların yanı sıra, her iki durumdaki 
belediyelerin, göçmenler de dahil olmak üzere dezavantajlı hemşehri-
lerinin kırılganlıklarını iyi analiz etmeleri, kırılganlık açısından kritik 
kentsel alanları tespit etmeleri ve kırılganlığı en aza indirecek ya da re-
zilyansı arttıracak çözümleri devreye sokmaları gerekecektir. Bu çözüm-
lerin bir kısmı yapısal (hard measures) nitelikteki çözümlerken (konut ve 
altyapı iyileştirmeleri, kentsel ulaşım olanakları vs.) diğer bir kısmı ise 
sosyal program ve politikalar anlamında yapısal olmayan çözümler (soft 
measures) olmalıdır (istihdam önceliği, dil desteği, geçici maddi yardım vs.). 

Tüm bunların gerçekleştirilebilmesi için belediyelerin reaktif  değil pro-
aktif  bir politika yapma yaklaşımını benimsemeleri gerekmektedir. Ola-
sı sorunlar öncesinde proaktif  bir yaklaşımla, bu sorunları önlemek için 
atılacak adımlar ve yapılacak kamusal yatırım ve harcamalar, sorunlar 
ortaya çıktıktan sonra reaktif  bir şekilde yaraları sarmak ve olumsuz so-
nuçları gidermek için devreye sokulacak kamusal kaynaklardan daha az 
olabilecektir. Dahası, kamusal kaynakların proaktif  bir yaklaşımla kulla-
nılması, göçmenlerin iklim değişikliği karşısındaki kırılganlıklarını azal-
tarak sorunun çözümüne daha en baştan katkı yapacaktır. Oysa kamu-
sal kaynakların reaktif  bir şekilde kullanılması asıl sorunu çözmeyecek, 
sadece o sorunun belli bir zaman diliminde ortaya çıkardığı sonuçların 
düzeltilmesini sağlayacaktır. 

Proaktif  politika yapmanın ön koşullarından birisi de yerel düzeyde 
farklı tür ve ölçeklerdeki planlamayı etkin bir şekilde devreye sokmaktan 
geçmektedir. Göç alan ya da göç veren kentlerin, tüm eylem ve politika-
larını, arazi kullanım planlaması ve ilgili sektörel planların hazırlanması 
yoluyla belirlemeleri ve bu planlara uygun olarak yürütmeleri oldukça 
önemlidir. Bu çerçevede belediyelerin, yerel arazi kullanım planlarını 
(ülkemiz özelinde çevre düzeni planları ve imar planlarını) göçün yarat-
tığı yeni durum ve koşullar uyarınca yenilemeleri ve mekâna ilişkin bu 
planlama çalışmalarını iklim rezilyansı bakımından destekleyecek iklim 
eylem planları gibi sektörel planları da hızla devreye sokmaları düşünül-
melidir. 
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Bölüm Son Sözü

İklim krizi, bir yandan göç etmeni olarak işlev görüp insanları 
göçe zorlarken, diğer yandan da yol açtığı olumsuz etkiler ne-
deniyle başta göçmenler ve mülteciler olmak üzere dezavantajlı 
toplum kesimlerinin yaşama koşullarını daha da zorlaştırmak-
tadır.

İklim değişikliği, ani veya yavaş gelişen olaylar eliyle göçe sebep 
olabildiği gibi mevcut göç dinamikleri üzerinde çoğaltan etki-
si de yapmaktadır. İklime bağlı göç hareketleri büyük çeşitlilik 
göstermektedir. Göçler zorunlu ya da isteğe bağlı olabildikleri 
gibi kalıcı ya da geçici nitelikte de olabilmektedir. Bazı durum-
larda göçler aynı ülke içinde, diğer durumlarda ise sınır ötesi 
hareketlilikler biçiminde olmaktadır. İklimsel afetler sonrası risk 
azaltımı ve yara sarma çalışmaları kapsamında kamu eliyle ya-
pılan planlı yer değiştirme uygulamaları da iklime bağlı göçün 
bir türüdür.

İklim değişikliği sadece göç etmeni değil, aynı zamanda göç-
menleri doğrudan etkileyen bir çevre sorunudur. Toplumun kı-
rılgan kesimlerinden olan göçmenler, uyum kapasite sorunları 
ve zarar görebilirlik seviyelerinin yüksek olması nedeniyle iklim 
değişikliğine karşı yüksek risk altındadır.

Göçmenlerin ve mültecilerin, iklim değişikliğine karşı kırılgan-
lıklarını arttıran unsurlar arasında; dil problemi, sosyal dışlan-
ma ve sömürüye maruz kalma, kötü çalışma koşulları, düşük ni-
telikli konutlarda yaşama, gelir ve geçim kaynaklarının düzensiz 
ve yetersiz olması, eğitim ve sağlık hizmetlerine yeterince erişe-
meme başı çekmektedir.



63 

Göçün Nedeni ve Göçmenlerin Kırılganlık Unsuru Olarak İklim Değişikliği

Belediyelerin gerek iklime bağlı göçe hazırlıklı olunması gerek-
se hemşehrileri arasında yer alan göçmenlerin iklim değişikliği 
etkilerinden korunmaları için reaktif  değil, proaktif  bir politika 
yapma yaklaşımını benimsemeleri gerekmektedir. Eylem ve po-
litikaların proaktif  bir şekilde geliştirilmesi, göçmenlerin iklim-
sel kırılganlıklarını azaltarak sorunun çözümüne daha en baştan 
katkı yapacaktır. Öte yandan, ilgili sorunun somut sonuçları ya-
şandıktan sonra yara sarma amaçlı reaktif  eylem ve politikalar, 
asıl sorunu çözmeyecek, sadece o sorunun belli bir zaman dili-
minde ortaya çıkardığı sonuçların düzeltilmesini sağlayacaktır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YEREL YÖNETİMLER İÇİN İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ VE GÖÇÜN YÖNETİŞİM 
BAĞLAMI

Bölüm Önsözü

Bu bölümde, iklim değişikliği ile göç arasındaki ilişki, ilgili hu-
kuk ve yönetişim sistemi bağlamında ele alınmaktadır. Okuyu-
cuların, iklim değişikliğinden kaynaklı göçün, göç ve mülteciliğe 
dair genel sistemle nasıl ilişkilendiği ve mevcut sistemin hangi 
yönlerden geliştirilmesi gerektiği konularında bilgi sahibi olma-
ları amaçlanmaktadır. Bölümün başında, göç hukuku ve yöneti-
şimine dair küresel düzeydeki gelişmeler açıklanmaktadır. Bu kı-
sımdaki açıklamalar, küresel iklim politikası bağlamında göçün 
nasıl ele alındığını da içermektedir. Küresel düzeydeki gelişme-
lerin ardından konu bölge düzeyinde, Avrupa Birliği özelinde 
ele alınmaktadır. Bu kapsamda, uluslararası iklim politikasına 
da yön verme potansiyeli taşıyan Avrupa Yeşil Mutabakatı, ik-
lim değişikliği ve göç ilişkisi perspektifinden tartışılmaktadır. Son 
olarak konu yerel ölçekte ve yerel yönetimlerle bağlantılı olarak 
değerlendirilmektedir.  

Uluslararası (Küresel) Politika ve Yönetişim Çerçevesi

Göç ve mültecilere dair uluslararası hukuk ve yönetişim çerçevesinin ge-
lişimi İkinci Dünya Savaşı sonrasında olmuştur. Birleşmiş Milletler ön-
cülüğünde, 1950’lerin başında, siyasi baskı ve şiddet gördükleri için ül-
kelerinden kaçmak ya da ayrılmak zorunda kalan sivillerin korunmasını 
sağlayacak bir sistem kurulmuştur. Sistemin yasal zeminini 1951 tarihli 
“Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme” (1951 Convention rela-
ting to the Status of  Refugees) ve 1967 tarihli “Mültecilerin Hukuki Statüsü-
ne İlişkin Protokol” (1967 Protocol relating to the Status of  Refugees) oluştur-
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maktadır.115 Sistemin yürütülmesinden sorumlu olan örgüt ise Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (United Nations High Commissioner 
for Refugees-UNHCR), kısa adıyla BM Mülteci Ajansı’dır. UNHCR, 1950 
yılından bugüne; savaş, şiddet ve zulüm gören insanların güvenli bir 
şekilde göç etme ve göçtükleri yerde mülteci statüsüne sahip olmalarını 
güvence altına almaya çalışmaktadır. 

Birleşmiş Milletler’in (BM) göç konusunda ilişkili olduğu diğer örgüt 
ise 1951 yılında kurulan Uluslararası Göç Örgütü’dür (The International 
Organization for Migration-IOM). UNHCR’nin çalışmaları mülteciler ile 
sınırlıyken IOM, göç konusunu daha geniş kapsamda ele alan ve bu 
konuda hükümetler ve hükümet dışı aktörlerle yakın ilişki içinde çalışan 
bir kuruluştur.116 Kuruluşun amacı; hükümetlere ve göçmenlere tavsiye 
niteliğinde görüşler aktararak ve belirli hizmetler sunarak, göçün dü-
zenli ve insani şartlarda gerçekleşmesini sağlamaktır.117 

1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü, sınırları çok net biçimde çizilmiş 
bir “mülteci” tanımı yapmaktadır. Bu tanıma göre mülteci; “ırkı, dini, 
milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri ne-
deniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden 
ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek 
istemeyen kişi” olarak ifade edilmektedir.118 2019 yılı itibarıyla dünya 
genelinde yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan insanların sayısı 
79,5 milyona ulaşmıştır. Bunların 45,7 milyonu ülke içinde yer değişti-
renlerdir. UNHCR tarafından yasal olarak mülteci statüsü tanınanların 
sayısı ise bugün 20,4 milyon kişidir.119

Göç konusunun uluslararası iklim politikası kapsamında ele alınmaya 
başlaması ise 2010 yılında Meksika’nın Cancun kentinde yapılan COP16 
İklim Konferansına dayanmaktadır.120 Uluslararası iklim sözleşmesine 
taraf  olan ülkeler bu toplantıda, iklim değişikliğine uyumu artırmak ve 

115 Detaylı bilgilere erişim için link: https://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html
116 UNHCR ve IOM’in kuruluş ve çalışma prensiplerine ilişkin tarihsel bir değerlendirme için Ek-2’ye 
bakınız.
117 IOM web sitesinden detaylı bilgilere ulaşılabilir: https://www.iom.int/about-iom
118 IOM, 2008
119 Veriler için UNHCR web sitesine bakılabilir: https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
120 IOM, 2019
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iklim etkileri karşısında kırılganlıkları azaltıp, rezilyansı sağlamak amaç-
lı bir eylem çerçevesi olan Cancun Uyum Çerçevesi’ni (Cancun Adapta-
tion Framework) kabul etmişlerdir. Çerçeve metnin 14(f) maddesinde ik-
lim değişikliğinin; “yerinden edilme”, “göç” ve “planlı yer değiştirme” 
şeklinde üç tür insan hareketliliğine yol açabileceği belirtilerek, ülkelere 
bunlara ilişkin bilgi birikimini ve koordinasyonu güçlendirecek tedbirler 
geliştirmeleri önerilmektedir.121 Dolayısıyla, uluslararası iklim politikası, 
iklim kaynaklı göçlerin üç biçimde gerçekleşeceğini öngörmektedir. İlki, 
zorunlu bir göç olan yerinden edilme (displacement), ikincisi isteğe bağlı 
bir hareket olan göç (migration) ve üçüncüsü ise kamu müdahalesi içeren 
planlı yer değiştirmedir (planned relocation).

Bu gelişmeyi takiben, 2013 yılında yapılan 19. Taraflar Konferansı’nda 
(COP19), Varşova Uluslararası Kayıp ve Zarar Mekanizması (Warsaw 
International Mechanism for Loss and Damage-WIM) oluşturulmuştur. Bu 
mekanizmanın amacı; iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı za-
rar görebilirliği yüksek olan gelişmekte olan ülkelerde, ani ya da yavaş 
gelişen iklimsel olaylar sonucu ortaya çıkan kayıp ve zararların telafi 
edilmesidir.122 Bu kayıp ve zararlar arasında göç hareketleri ve bunlar-
dan kaynaklanan risk durumları da kapsanmaktadır.123 

2015 yılında Paris’te gerçekleştirilen COP21 İklim Konferansı’nın en 
önemli sonucu ise Paris Anlaşması’nın kabul edilmesidir. Bu toplantıda 
ayrıca, iklim değişikliği kaynaklı kayıp ve zararların telafisi ve göç hare-
ketlerinin koordinasyonu konularında bazı gelişmeler yaşanmıştır. Ön-
celikle, Varşova Uluslararası Kayıp ve Zarar Mekanizması’nın (WIM) 
devamı yönünde bir karar alınmıştır. Dahası, Paris Anlaşması’na taraf  
ülkeler, WIM kapsamında özel bir çalışma grubu (task force) oluşturul-
masını ve iklim değişikliği nedeniyle yerinden edilmiş insanların duru-
munu dikkate alan öneriler geliştirilmesini talep etmişlerdir.124 Bu talep 

121 Cancun Uyum Çerçevesi’nin tam metni için erişim linki: https://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/
eng/07a01.pdf#page=4
122 Detaylı bilgilere UNFCCC web sitesinden ulaşılabilir: https://unfccc.int/topics/adaptation-and-
resilience/workstreams/approaches-to-address-loss-and-damage-associated-with-climate-change-impacts-in-
developing-countries
123 IOM, 2019
124 https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/loss-and-damage-ld/chronology-ld-
workstream#eq-5
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üzerine kurulan “Yerinden Edilme Çalışma Grubu”nun125 (Task Force 
on Displacement) geliştirdiği tavsiyeler, 2018 yılında düzenlenen COP24 
İklim Konferansı’nda, “İklim Kaynaklı Yerinden Edilmeler Hakkında 
Tavsiyeler” ismiyle kabul edilmiştir. Aynı karar kapsamında çalışma 
grubunun görev süresi iki yıl daha uzatılmıştır.126 Uluslararası iklim 
politikası bağlamındaki çalışmalar halen devam etmektedir.127 Her ne 
kadar bunlar umut veren çalışmalar olsalar da şu an için yasal olarak 
bağlayıcılığı olmayan uygulama ya da düzenlemelere karşılık geldikleri 
unutulmamalıdır. 

Bu bilgiler ışığında, çevre ve iklim koşulları nedeniyle yer değiştiren 
kişilerin (zaman zaman iklim mültecisi olarak ifade edilseler de) yasal 
olarak mülteci statüsüne sahip olmadıkları görülmektedir. UNHCR, ik-
lim değişikliği nedeniyle yer değiştiren insanları iklim mültecisi gibi bir 
ifade ile mülteci statüsüne almamayı, çevre ya da iklim göçmeni gibi bir 
tanımlama ile şimdilik sistemin dışında tutmayı tercih etmektedir. Bu 
durumun nedenlerinden birisi, göç mesafesi ya da coğrafyasıdır. Mül-
teci statüsü ülke sınırlarını geçen ve kendi ülkesi dışında bir başka ülke-
nin koruması altına giren kişilere verilmektedir. Oysa iklim değişikliği 
nedeniyle yapılan göçlerin büyük bölümü halihazırda ülke içinde yer 
değiştirmeler şeklindedir. 
 
İklim değişikliği ve göç konusuyla bağlantılı bir diğer uluslararası poli-
tika çerçevesini de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Sustainable Deve-
lopment Goals-SKA) oluşturmaktadır.128 Bilindiği gibi 193 ülke tarafından 
imzalanan 2030 yılı hedefli Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 17 te-
mel amaç ve bu amaçların altındaki 169 hedeften oluşmaktadır. Sürdü-
rülebilir bir gelecek için yol haritası niteliğindeki SKA’ların odağında; 
küresel çevre sorunlarının çözülmesi, yoksulluğun önlenmesi ve eşit-

125 Çalışma Grubunun üyeleri arasında devlet temsilcileri, teknik uzmanlar, BM kuruluşları ile sivil toplum 
örgütlerinin temsilcileri yer almaktadır.
126 IOM, 2019
127 Uluslararası iklim politikası ile bağlantılı diğer gelişmelerin başında, Nansen İnisiyatifi (The Nansen Initiative) 
ve onu takiben kurulan Afete Bağlı Yerinden Edilmeler Platformu (The Platform on Disaster Displacement-PDD) 
gelmektedir. Her iki gelişme hakkında detaylı bilgi için Ek-2’ye bakınız.
128 RESLOG Projesi kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında bir yayın hazırlanmıştır. 
Önemli bilgi ve değerlendirmeler içeren bu yayın, Meral Açıkgöz’ün hazırladığı “Göç, Kentleşme ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Yerelleştirme İçin Bir Rehber” isimli rahber olup rehbere şu bağlantıdan 
erişilebilir: http://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2021/03/reslog_KIT_ska_rehberi_TR_
ONLINE-1.pdf.
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sizliğin ortadan kaldırılması hedefleri yer almaktadır. SKA’ların, 2000 
yılında kabul edilen Milenyum Kalkınma Hedefleri’nin devamı olduğu 
göz önüne alındığında, temel perspektifin eşitsizlik, yoksulluk ve çevre 
sorunları ekseninde çizilmiş olması şaşırtıcı değildir.

SKA’lar kapsamında, iklim değişikliği ve göç konularını ayrı ayrı ele 
alan amaç ve hedefler bulunmaktaysa da iklim değişikliği ve göç iliş-
kisinin açık ve net bir şekilde dikkate alındığını söylemek zordur. İklim 
değişikliğiyle doğrudan ilişkili olan “İklim Eylemi” (Climate Action) baş-
lıklı 13 numaralı temel amaç, uluslararası topluma iklim değişikliği ile 
mücadele için kararlı eylem ve politikalar geliştirip uygulamasını öner-
mektedir. Bu temel amaç kapsamında yer alan doğal afetlere karşı uyum 
kapasitesi ve rezilyansın artırılması hedefi ile ilişkili eylemlerin, afet kay-
naklı zorunlu ve kitlesel göç hareketlerini azaltmada etkili olacağı dü-
şünülmektedir.129 Göçle doğrudan ilgili temel amaç ise “Eşitsizliklerin 
Azaltılması” (Reduced Inequalities) başlıklı SKA10’dur. Bu temel amaç ve 
hedefleri incelendiğinde, göç olgusunun mevcut eşitsizlik ve adaletsiz-
liklerin sonucu olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. 10.7 numaralı hedef; 
ülkelere, planlı ve düzgün işletilen politikalar çerçevesinde insanların 
düzenli, güvenli ve sorumlu bir şekilde göç etmelerini kolaylaştırmayı 
önermektedir.130 Bu hedefin, iklim değişikliği kaynaklı kitlesel göç hare-
ketlerine düzenli koruma çerçevesi sağlayacak hukuki düzenlemelerin 
yapılması için dayanak ve teşvik unsuru olacağı düşünülebilir.131  

Her ne kadar SKA’lar kapsamında iklim değişikliği ve göç olgusu doğ-
rudan ele alınmamış olsa da yukarıda sözü edilen 10.7 numaralı hede-
fin önemli bir sonucunun 2018 yılında imzalanan Güvenli, Sistemli ve 
Düzenli Göç için Küresel Mutabakat (Global Compact for Safe, Orderly, and 
Regular Migration-GCM) olduğu belirtilmektedir.132 GCM, göç yönetişimi 
konusunda uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan ve şu an için 
küresel düzeydeki en önemli devletlerarası anlaşmadır.133 Göçün tüm 
boyutlarının bütüncül olarak kapsandığı bu Mutabakat’ta, göçe neden 

129 Yılmaz ve Ağca, 2021
130 SKA web sitesine bakılabilir: https://www.kureselamaclar.org/amaclar/esitsizliklerin-azaltilmasi/
131 Yılmaz ve Ağca, 2021
132 IOM, 2019
133 Roderick, vd., 2021
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olan bir etmen olarak iklim değişikliğine doğrudan gönderme yapılmak-
tadır. Yasal olarak bağlayıcılığı olmayan Mutabakat; taraf  ülkeleri, iklim 
kaynaklı yerinden edilmeleri mümkün olduğunca önlemek ve yerinden 
edilmiş kitlelere destek olmak için planlar yapmaya çağırmaktadır. 

GCM kapsamında göç kaynaklı risk ve tehlikeleri azaltmak ve göçün 
yararlarını optimize etmek için 23 adet hedef  ortaya konulmaktadır. Bu 
23 hedef  içerisinde 4 tanesi iklim değişikliği ve afet olguları ile doğrudan 
ilişkilidir. Bu çerçevede; 2 numaralı hedef, iklim etkileri ve afetler gibi 
insanları göç etmek zorunda bırakan olumsuz etmenlerin azaltılması-
nı, 5 numaralı hedef, düzenli göç olanağı sunan uygun ve esnek yol ve 
yöntemlerin geliştirilmesini, 7 numaralı hedef, göç sırasındaki kırılgan-
lıkların azaltılmasını ve son olarak 23 numaralı hedef  ise afet olayları 
bağlamında uluslararası ve bölgesel işbirliklerinin geliştirilmesini öngör-
mektedir.134 Kısaca bu Mutabakat, uluslararası göç olgusunun tüm bo-
yutlarını bütüncül ve kapsamlı bir şekilde ele alan ilk hükümetler arası 
anlaşma olarak görülmelidir.135

Bu Mutabakat ile eş zamanlı olarak kabul edilen bir diğer mutabakat ise 
Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat’tır (The Global Compact for Refuge-
es-GCR). Uluslararası mülteci hukukuna dair mevcut yasal yükümlülük-
ler üzerine inşa edilen GCR, mültecilerle ilgili olarak uluslararası işbirli-
ğini ve sorumluluk paylaşımını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Her ne 
kadar mülteci hukuku kapsamında iklim kaynaklı göçlere yer verilmese 
de GCR, iklim değişikliğini sınır ötesi zorunlu yerinden edilmelere yol 
açan bir etmen olarak kabul etmektedir.136 

Bölgesel Düzeyde Gelişmeler: Avrupa Birliği
ve Avrupa Yeşil Mutabakatı

Önceki bölümde ele alınan küresel gelişmeler yasal olarak bağlayıcılı-
ğı olmayan uygulama ve düzenlemelere karşılık gelmektedir. Bunların 
yanı sıra, bölgesel düzeyde de bazı gelişmeler söz konusudur. Bölgesel 
politikaların ele alındığı bu bölümde, Avrupa Birliği (AB) özelindeki ge-

134 IOM, 2019
135 https://www.iom.int/global-compact-migration
136 Roderick, vd., 2021
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lişmelere yer verilmektedir.137 Bunun bir nedeni, AB nezdindeki bölgesel 
gelişmelerin küresel iklim politikalarına yön vermekte olmasıdır. Diğer 
nedeni ise, AB nezdindeki gelişmelerin, ülkemizi de yakından etkile-
mekte olması, gerek araştırma ve uygulama çalışmalarına fon sağlan-
ması gerekse yeni yasal düzenlemelerin yapılması anlamında sonuçları 
olmasıdır. 

Avrupa Birliği’nin iklim siyaseti bağlamında son dönemde attığı en 
önemli adım, 2020 sonrası için öngörülen ana büyüme stratejisi olan138 
Avrupa Yeşil Mutabakatı’dır (The European Green Deal-EGD). Aralık 2019 
tarihinde ilan edilen Mutabakat (EGD), iklim değişikliğiyle mücadele ve 
sürdürülebilir gelişme için kapsamlı bir politika çerçevesi oluşturmakta-
dır. Bu politika çerçevesinin merkezindeki strateji ise AB ekonomisinin 
dönüşümüdür. EGD, iklim değişikliği ve çevre sorunları gibi güçlükleri 
fırsata çevirerek herkes için adil ve kapsayıcı bir dönüşüm gerçekleştir-
meyi hedeflemektedir.139 Böylelikle, yenilenebilir olmayan kaynak tüke-
timinden ayrıştırılmış bir eksende ilerleyen Avrupa Birliği’nin, rekabet 
gücü yüksek, yeşil ve döngüsel bir ekonomiye geçişi sağlayacağı öngö-
rülmektedir.140

Avrupa Yeşil Mutabakatı, doğal kaynakların verimli kullanımı, kirliliğin 
önlenmesi ve biyoçeşitliliğin korunup geliştirilmesi için AB ülkelerinin 
önüne bir yol haritası ve eylem çerçevesi koymaktadır.141 Bu yönüyle de 
Birleşmiş Milletler’in SKA’lar üzerinden şekillenen 2030 Gündemi’ne 
benzemektedir.142 Her iki politika çerçevesi de birbirleri ile tamamla-
yıcılık ilişkisi içinde olan hedefler seti içermektedir. EGD’nin öncelikli 
hedefleri arasında; enerji sektörünü karbonsuzlaştırmak, temiz ulaşım 
ve döngüsel ekonomiye geçişi hızlandırmak, kirliliği azaltmak, kaynak 
verimliliği yüksek binaları ve bina yenileme işlemlerini teşvik etmek, 
sağlıklı bir gıda sistemi oluşturmak ve biyolojik çeşitliliği korumak yer 
almaktadır.143 Hedefler kapsamında sıklıkla vurgulanan önemli bir hu-

137 AB dışından bir örnek ise 2009 tarihli Afrika Birliği’nin Kampala Sözleşmesi’dir. Detaylı bilgi için Ek-3’e 
bakınız.
138 Abdullah, 2021 
139 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en (08.05.2021 tarihindeki 
websitesi kullanılmıştır). 
140 Abdullah, 2021
141 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en (08.05.2021 tarihindeki 
websitesi kullanılmıştır).
142 Abdullah, 2021
143 Abdullah, 2021
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sus ise hedefleri gerçekleştirirken “kimsenin geride bırakılmaması” (leave 
no one behind) ilkesine dayanan kapsayıcılık anlayışıdır. Kimsenin ya da 
hiçbir yerin geride bırakılmaması (no person and no place is left behind) şek-
linde de ifade edilen bu hedef, EGD’nin adaleti sağlamak ve eşitsizlikleri 
en aza indirmek konusundaki temel yönelimini göstermesi bakımından 
önemlidir. Dolayısıyla, EGD’nin öngördüğü geçiş planı, herhangi bir 
ekonomik dönüşüm planından farklıdır. Ekonomik dönüşümün adil ve 
kapsayıcı bir süreç olarak hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğ-
rultuda EGD kapsamında iki düzenleme öngörülmektedir. Bu düzenle-
melerden ilki “Avrupa İklim Sözleşmesi” (European Climate Pact), ikincisi 
“Adil Dönüşüm Mekanizması”dır (Just Transition Mechanism).

Aralık 2020 tarihinde yürürlüğe giren ve EGD’nin bir parçası olan 
AB İklim Sözleşmesi, yeni bir toplumsal katılım mekanizması olarak 
ifade edilebilir. Sözleşme; insanları, toplulukları ve örgütleri daha yeşil 
bir Avrupa’nın oluşturulma süreci ile AB düzeyindeki iklim eylemleri-
ne aktif  bir biçimde katılmaya çağıran AB temelli bir inisiyatif  olarak 
açıklanmaktadır.144 Bu tür bir katılım mekanizmasıyla hem toplum te-
melli öğrenme ve bilgi paylaşımının gelişmesi hem de ortak tartışma 
ve karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. AB İklim 
Sözleşmesi; yeşil mutabakatın öngördüğü ekonomik dönüşümün, yerel 
topluluğun sahip çıkması ve girişimde bulunmasıyla mümkün olacağı 
esasına dayanmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında sözleşme, az sayıda ak-
törün yukarıdan aşağı örgütlendiği yönetim süreçlerinin, çok sayıda ye-
rel aktörün tabanda örgütlendiği kapsayıcı yönetişim süreçleriyle ikame 
edilmesini öngörmektedir.145

Mutabakat kapsamında, yeşil ve döngüsel bir ekonomiye geçiş süreci-
nin belirli bölgeler ve toplumsal gruplar açısından olumsuz sonuçları 
olabileceği öngörülmektedir. Bu olumsuz sonuçları önlemek ve geçişin 
adil ve kapsayıcı olmasını sağlamak için mutabakat bazı düzenlemeler 
öngörmektedir. Bu bağlamda en önemli düzenleme, Adil Dönüşüm 
Mekanizması’dır (Just Transition Mechanism). Mekanizma, iklim nötr 
bir ekonomiye geçiş sürecinden olumsuz etkileneceklere mali destek ve 
teknik yardım sağlanmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda; 2021-2027 

144 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2323
145 Garcia, 2021
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döneminde geçişten en çok etkilenecek bölgelerde dönüşümün etkilerini 
hafifletmek için en az 65-75 milyar euroluk kaynağın harekete geçiril-
mesi öngörülmektedir.146 Bu kaynağın nasıl kullanılacağını belirleyecek 
sürecin üç bileşeni bulunmaktadır. Bunlar; Adil Dönüşüm Fonu (Just 
Transition Fund), Adil Dönüşüm Şeması (InvestEU Just Transition Scheme) ve 
Kamu Sektörü Kredi Kolaylığı’dır (European Investment Bank Public Sector 
Loan Facility). 

Adil Dönüşüm Mekanizması kapsamındaki desteklerin, AB’nin en kar-
bon yoğun bölgeleri ile fosil yakıtlarla bağlantılı istihdamın yoğun oldu-
ğu bölgeleri barındıran üye ülkelere sağlanacağı ifade edilmektedir.147  
Adil dönüşüm desteği almanın temel kriteri, yararlanacak kişi, sektör 
veya yönetsel birimlerin mevcut iktisadi yapısı ile istihdam ortamının 
karbon yoğun olması ve fosil yakıtlara dayanmasıdır. Bu da adil dönü-
şüm hedefinin, ekonomik hedeflerle sınırlı bir biçimde belirlendiğini 
göstermektedir. Bu çerçevede, Mutabakat’ın adil dönüşüm politikasının 
daha kapsamlı bir iklim adaleti beklentisi olanların ağzına bir parmak 
bal çalmaktan öteye gidemediği eleştirisi yapılmaktadır.148

  
Mutabakat’ın adil dönüşüm kapsamındaki bir diğer düzenleyici meka-
nizması ise Alansal Adil Dönüşüm Planları’dır (Territorial Just Transition 
Plans). Bu planlar, Adil Dönüşüm Fonu’nda yer alan kaynakların hangi 
bölgelere, ne oranlarda ve hangi esaslarla dağıtılacağını belirlemek için 
hazırlanacaktır. Bu çerçevede Adil Dönüşüm Planları’nın; bölgelerdeki 
sorun ve zorlukların yanı sıra, kalkınma ihtiyaçlarını tespit etmesi, 2030 
yılına kadar sağlanması gereken hedefleri belirlemesi ve hedeflerle ilgili 
müdahale ve yönetişim mekanizmalarını ortaya koyması beklenmekte-
dir.149

Fondan yararlanmak isteyen ülkelerin, kendi alansal adil dönüşüm plan-
larını hedef  yılı 2030 olacak şekilde hazırlamaları gerekmektedir. Plan-
ların ayrıca, ilgili bölgelerdeki sosyal, ekonomik ve çevresel sorunları 

146 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/
just-transition-mechanism_en (20.08.2021 tarihindeki websitesi kullanılmıştır).
147 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/
just-transition-mechanism_en (20.08.2021 tarihindeki websitesi kullanılmıştır).
148 Connoly, 2021 
149 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/
just-transition-mechanism_en (20.08.2021 tarihindeki websitesi kullanılmıştır).
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doğru biçimde ele almanın ve gidermenin yollarını da ortaya koymaları 
beklenmektedir.150 Mevcut durum itibarıyla, bu dönüşüm planlarının 
iklim kaynaklı göçleri ve göçlerin yol açtığı sorunları gidermenin aracı 
olarak kullanılması olanaklı görünmemektedir. Ancak bu planlar, za-
manla bu tür bir nitelik kazanabilirler. Planların bu tür bir nitelik ka-
zanması, kentlerin ve kent yönetimlerinin bu yöndeki talep ve girişimle-
rine bağlı olacaktır. Bu nedenle, yerel yönetimlerin Yeşil Mutabakat’ın 
uygulanmasını ve süreç içerisinde kapsamının geliştirilmesini önemli bir 
hedef  olarak görmeleri gerekmektedir. 

Yeşil Mutabakat’ın en olumlu ve umut verici niteliklerinden birisi de 
uygulamada kentlere ve belediyelere ciddi şekilde vurgu yapılmasıdır. 
AB’nin bu yeni yol haritasının ana uygulayıcı aktörlerinden birisinin de 
kentler olacağı öngörülmektedir.151 Bu öngörünün nedenlerinden biri-
si, kent yönetimlerinin son yıllarda iklim siyasetinin proaktif  aktörleri 
konumuna gelmiş olmalarıdır. Diğer bir neden ise topluma en yakın 
yönetim birimleri olan belediyelerin, öngörülen dönüşüm süreçlerinde 
toplumun desteğini ve katılımını alma potansiyeline sahip olmalarıdır. 
Bu tespitten hareketle, EGD’nin uygulanması sürecinde kent yönetimle-
rinin AB İklim Sözleşme Elçileri olarak görülmeleri ve desteklenmeleri 
gerektiği vurgulanmaktadır.152

     
Avrupa Yeşil Mutabakatı, önümüzdeki birkaç on yıl boyunca AB dü-
zeyinde çok önemli dönüşümlerin yaşanacağının habercisidir. Bu dö-
nüşüm sürecinin merkezinde ise hiç kimseyi ve hiçbir bölgeyi geride 
bırakmayan, adil ve kapsayıcı nitelikte yeşil ve döngüsel bir ekonomi 
yer almaktadır. Ancak mevcut halleriyle gerek mutabakat çerçevesinin 
gerekse bu kapsamdaki adil dönüşüm mekanizma ve düzenlemelerinin 
göç konusunu açık ve net bir biçimde ele aldığını söyleme olanağı bu-
lunmamaktadır. Yeşil Mutabakat ile ilgili Avrupa Komisyonu Tebliği’n-
de, sadece bir yerde göç konusu geçmektedir.153 Bu ise göç ve yeşil muta-
bakat arasında güçlü bir bağ kuracak şekilde bir referans değil, iklim ve 
çevre sorunlarını önlemek konusunda üye ülkelere yapılan genel çağrı 

150 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/
just-transition-mechanism_en (20.08.2021 tarihindeki websitesi kullanılmıştır).
151 Abdullah, 2021
152 Garcia, 2021
153 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-green-deal-communication_en.pdf
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kapsamında zayıf  bir göndermedir. Adil dönüşüm düzenlemelerinde de 
göçe ve göçmenlere dair net referanslar bulunmamaktadır. Fon ve ben-
zeri mekanizmalar yoluyla desteklenmesi hedeflenen kesimler daha çok 
ekonomik duruma göre belirlenmektedir. Tüm bunlara rağmen, Avru-
pa Yeşil Mutabakatı’nın iklim değişikliğinden kaynaklanan göç olgusu-
nun AB düzeyinde ele alınıp yönetilmesinde yine de bir fırsat penceresi 
sunmakta olduğu düşünülmelidir. Bu fırsat penceresinin pratik sonuçla-
ra yol açmasını sağlayacak talep ve girişimlerin ise yerel yönetimlerden 
gelmesi gerektiği unutulmamalıdır.  

Yerel Düzeydeki Girişim ve Gelişmeler 

Bu bölüme kadar yapılan değerlendirme, iklim ve göçün kesiştiği alana 
dair bir hukuk ve yönetişim sistemine henüz sahip olmadığımızı göster-
miştir. Bu hukuki ve kurumsal boşluğun olumsuz etkilerinin görüldüğü 
yerlerin başında kentler ve kent yönetimleri gelmektedir. Günün sonun-
da göçün ve dolayısıyla iklime bağlı göçün adresi çoğunlukla kentler 
olmaktadır. UNHCR’nin 2016 tarihli “Kentler Geleceğimizdir” başlıklı 
açıklamasında yer alan bilgilere göre, dünya genelindeki mültecilerin 
%60’ı, ülkesinde yerinden edilmiş kişilerin ise %80’i kentlerde yaşıyor.154  
İklime bağlı göç de dahil olmak üzere göç hareketleriyle ortaya çıkan 
duruma hızlı yanıt vermesi gereken yönetim birimleri belediyelerdir. 
İklim krizi ile mücadelenin ön saflarında yer alan belediyelerin, iklim 
değişikliği ve göç ilişkisi bağlamında da aktif  rol almaları ve yanıt üret-
meleri beklenmektedir.155

İklim değişikliği ile göç ilişkisinden kaynaklanan sorunlara yerel düzey-
de etkili yanıt verebilmek için belediyelerin konuyu çok yönlü olarak 
ele almaları gerekmektedir. Belediyeler ilk olarak, iklim kaynaklı göçün 
çıkış ya da varış noktası olmalarından kaynaklanan sorunlara çözüm 
bulmak durumundadırlar. Göç veren kentlerin, nüfus kaybı kaynaklı so-
runlara çözüm bulmaları gerekmekteyken, göç alan kentlerin ise yeni 
gelen nüfusun temel ihtiyaçları ile kentsel hizmetlere yönelik ek talebi 
karşılamaları gerekmektedir. Bunların yanı sıra, belediyelerin, yerel ik-

154 https://www.unhcr.org/innovation/the-power-of-cities/
155 Roderick, vd., 2021
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lim politikası kapsamında göçmenler başta olmak üzere tüm dezavan-
tajlı gruplara hassasiyetle yaklaşmaları ve kapsayıcı çözümler üretmeleri 
gerekmektedir. Aksi takdirde, göçmenlerin ve diğer dezavantajlı grup-
ların süreç içinde daha da marjinalleşmeleri ve kırılganlıklarının daha 
da artması kaçınılmaz olacaktır. Bu dinamikler ışığında bakıldığında, 
iklim değişikliğiyle mücadele sürecinin yerel düzeyde; kapsayıcı, adil ve 
eşitlikçi bir eksende yürütülmesinin tercih değil zorunluk olduğu anla-
şılmaktadır. Dolayısıyla iklim sorununun göçmen grupları üzerindeki 
kırılganlık artırıcı etkisini azaltmak için yapılması gerekenlerin başında, 
iklim adaleti ve kapsayıcılık ilkelerini karar verme süreçlerine entegre 
etmek gelmektedir.156

İklim değişikliği ve göç ilişkiselliği bağlamında, bir anlamda başlarının 
çaresine bakmak durumunda kalan belediyelerin, uluslararası kent ağ-
ları öncülüğünde son dönemde adım atmaya başladıkları ve mevcut 
girişimleri hızlandırmaya çalıştıkları görülmektedir. Bu açıdan 2018 
yılı önemli gelişmelere sahne olmuştur. 2018 tarihli Göç için Küresel 
Mutabakat’ın hazırlanması ve imzalanması süreçlerinde kentler ve yerel 
yönetimler, uluslararası kent ağlarının da yardımıyla aktif  rol oynamış-
lardır. Bunun sonucunda kent yönetimleri, sözleşmenin uygulanması, 
takip edilmesi ve gözden geçirilmesi süreçlerinin asıl paydaşları olarak 
kabul edilmişlerdir.157 Böylece belediyeler, sözleşmenin uygulanmasıyla 
ilişkili gelişmeler, sorunlar ve iyi uygulamalar hakkında yerelden bilgi 
aktarma imkânına da sahip olmuşlardır. Bu imkânı geliştirmek için Göç 
Hakkında Yerel Eylem Çağrısı ve benzeri girişimler de başlatılmıştır.158

Göç için Küresel Mutabakat’ın imzalanmasından kısa bir süre önce dü-
zenlenen 5. Belediye Başkanları Forumu’nda159, 150’den fazla belediye 
başkanı bir araya gelerek, göç ve mültecilerle ilgili konulardaki küresel 
girişimleri desteklediklerinin göstergesi olarak Marakeş Belediye Baş-
kanları Deklarasyonu’nu (Marrakech Mayors Declaration) yayımlamış160 ve 
uluslararası yeni bir inisiyatif  olarak Belediye Başkanları Göç Konseyi’ni 

156 Roderick, vd., 2021
157 Roderick, vd., 2021
158 http://www.gfmd.org/pfp/ppd/11974
159 5th Mayoral Forum on Human Mobility, Migration and Development
160 http://www.migration4development.org/en/node/47272
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(Mayors Migration Council) kurduklarını açıklamışlardır.161 Deklarasyon 
metninde, Göç için Küresel Mutabakat ile Mültecilere İlişkin Küresel 
Mutabakat’ın uygulanmasında kentlerin ve yerel yönetimlerin anahtar 
konumda oldukları belirtilerek, ulusal hükümetlere ve uluslararası kuru-
luşlara göç konusundaki çalışmalarda kentleri paydaş olarak görmeleri 
çağrısı yapılmıştır. Deklarasyona taraf  olan belediye başkanları ayrıca, 
göçmenler ve mültecilerin durumlarını iyileştirmek için birlikte çalışa-
caklarının, kentler arasında sıkı ilişki ve işbirlikleri oluşturacaklarının 
mesajını da vermişlerdir.

Bu sürecin en önemli çıktısı kuşkusuz, Belediye Başkanları Göç Konse-
yi’nin kurulması olmuştur.162 Konsey, kurulduğu günden bugüne özellik-
le C40 isimli uluslararası kent ağı başta olmak üzere Uluslararası Göç 
Örgütü (IOM) ve Afete Bağlı Yerinden Edilmeler Platformu (PDD) gibi 
kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmaktadır. Bu çalışmaların amacı, göç 
konusunun ulusal hükümetlerce ve uluslararası yönetişim süreçlerinde 
daha güçlü biçimde ele alınmasını sağlamaktır. Konsey ayrıca, bugün 
gerekli destekten yoksun bir şekilde göç konusunun yerel düzeydeki yan-
sımalarını ele almak durumunda olan kentleri güçlendirmeyi ve des-
teklemeyi amaçlamaktadır. Bunu da ağırlıklı olarak bilgi ve birikimin 
paylaşılması, yerel düzeyde kapasite artırımı ve kentler arası diyaloğun 
güçlendirilmesi gibi kanallardan yürütmeye çalışmaktadır. Göç konu-
sunda desteğe gereksinim duyan belediyeler için bugün önemli bir adre-
sin, Belediye Başkanları Göç Konseyi olduğu hatırda tutulmalıdır.

Konseyin yakın tarihli iki önemli etkinliğinden birisi, C40 ile birlikte 
yürütülen ve Mart 2021 tarihinde tamamlanıp kamuoyu ile paylaşılan 
araştırma çalışmasıdır.163 Durum tespit araştırması niteliğindeki bu ça-
lışma; dünyanın farklı bölgelerindeki kentlerde göç konusu özelindeki 
çalışmaları tarayarak, iyi uygulamaları belirleyip paylaşmayı ve kent 
yöneticilerine iklim değişikliği ile göç arasındaki karmaşık ilişkileri açık-
layan bir kaynak sunmayı amaçlamaktadır.164 Konseyin ikinci önemli 
etkinliği ise 22-23 Nisan 2021 tarihlerinde ABD Başkanı Joe Biden’in 

161 https://www.mayorsmigrationcouncil.org/news/mmc-launch
162 Konseyin web sitesine erişim linki: https://www.mayorsmigrationcouncil.org/
163 Önceki bölümlerde Roderick, vd., (2021) olarak referans verilen bu çalışmaya erişmek için link: https://
www.mayorsmigrationcouncil.org/paper-cities-climate-migration
164 İyi uygulamalar olarak bu çalışma kapsamında sunulan örneklerin bir özeti kitabın bundan sonraki 
bölümünde verilmektedir.
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çağrısı üzerine düzenlenen Liderler İklim Zirvesi öncesinde, ABD’li be-
lediye başkanlarının ABD Başkanı Biden’a gönderdikleri açık mektup 
olmuştur.165 İklim göçü için eşitlikçi ve kapsayıcı eylem çağırısı yapan 
bu mektup, ulusal düzeyde iklim değişikliği ve göç bağlamındaki çalış-
malara yerel yönetimlerin ve belediye başkanlarının aktif  katılımlarının 
sağlanması gerektiğini hatırlatmakta ve bu konuda yapılması gerekenle-
re yerel siyasetçilerin perspektifinden açıklık getirmektedir. İklim göçü 
olgusunun, özellikle ABD’de yerel ve merkezi yönetimler arasında bu 
şekilde bir diyaloğa konu olması, ilerleyen dönem açısından olumlu bir 
gelişme olarak görülebilir.

Yerel düzeye ilişkin gelişmelerin son halkalarından birisini de 2016 
yılında düzenlenen HABITAT-III Konferansı oluşturmaktadır. Kon-
ferans’ın en önemli çıktısı olan “Yeni Kentsel Gündem” (New Urban 
Agenda-NUA) Belgesi,166 SKA’ların 11. temel amacı olan “sürdürülebilir 
şehirler ve topluluklar” hedefine ulaşmak için yerel düzeyde yapılması 
gereken eylemler ile atılması gereken adımları kapsamlı bir şekilde or-
taya koymaktadır.167 Bu kapsamda, yerel ve merkezi hükümetlere göç 
konusunu kent planlama çalışmalarına entegre etmeleri ve göçmenlerin 
tüm kentsel süreçlere katılımını güvence altına almaları çağrısı yapıl-
maktadır. Gündem belgesinde ayrıca, göç alan kentlere, göçmenlerin 
yeni yurtlarına ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden olumlu katkılar 
yapmalarını sağlayacak yasal ve kurumsal olanakları geliştirmeleri öne-
rilmektedir.168 Her ne kadar iklim değişikliği ve göç konusu doğrudan 
ele alınmamış gibi görünse de Yeni Kentsel Gündem’in sağladığı ola-
naklar ve önümüzdeki yıllarda düzenlenecek ilgili uluslararası toplan-
tılar, belediyelere iklim göçüyle ilgili çalışmalarını gündeme getirme 
fırsatı verecektir.

165  https://www.mayorsmigrationcouncil.org/biden-climate-eo
166 https://habitat3.org/the-new-urban-agenda/
167 Roderick, vd., 2021
168 https://uploads.habitat3.org/hb3/NUA-English.pdf
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Bölüm Son Sözü 

Göç ile ilgili uluslararası hukuk ağırlıklı olarak İkinci Dünya Sa-
vaşı sonrasında gelişmiştir. Ne var ki bu süreçte, göç ve göçmen 
olgusu çok büyük oranda siyasi bağlam içerisinde tanımlanmış, 
çevre ve iklim koşullarından kaynaklanan göçler bir anlamda 
göz ardı edilmiştir.

Bugün, iklim değişikliğini bir göç etmeni olarak kabul eden bağ-
layıcı bir yasal çerçeve ya da çok taraflı anlaşma bulunmamak-
tadır. İklimsel koşullara bağlı olarak göç eden insanların her-
hangi bir yasal statüsü olmadığı gibi iklim göçmenlerinin göç 
ettikleri ülkelerde destek görmelerine ve korunmalarına imkân 
veren yasal ve yönetsel düzenlemeler de bulunmamaktadır.

Bu yasal ve yönetsel boşluğun en çok etkilediği yerler kentler, yö-
netim birimleri ise belediyelerdir. İklim değişikliği ile göç ilişki-
sinden kaynaklanan farklı boyut ve nitelikteki sorunlara çözüm 
bulmak durumunda olan belediyeler, bu zorlu görevi kendileri-
ne destek olacak yasal, kurumsal ve mali olanaklardan yoksun 
bir şekilde yapmaya çalışmaktadırlar.

Her ne kadar son yıllarda küresel ve bölgesel düzeylerde bazı 
gelişmeler yaşanmış olsa da bu gelişmeler sonucu oluşan sözleş-
me, anlaşma ve benzeri düzenlemelerin bağlayıcılığı bulunma-
maktadır. Bu sorunların aşılabilmesi için uluslararası kuruluşlar 
ile ulusal hükümetler üzerinde talep ve baskı oluşturacak aktör-
lerin başında belediyeler gelmektedir.

Kent ağları ve öncü kentlerin liderleri eliyle bu tür girişimle-
rin 2018 yılı sonrasında hız kazandığı görülmektedir. Belediye 
Başkanları Göç Konseyi’nin kurulması bu bağlamda atılmış en 
önemli adımdır. İklim değişikliği ile mücadele sürecinde göçün 
doğru bir biçimde yönetilmesi ve yerel düzeydeki sorunlara ye-
terli yanıt üretilmesi için gereken yasal ve kurumsal kapasitenin 
oluşturulması, belediyelerin ilgili kent ağları ile işbirliği içinde 
yürüteceği girişimlere bağlıdır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GÖÇ: YEREL 
YÖNETİMLER İÇİN UYGULAMA ARAÇLARI 
VE FİNANSMAN KAYNAKLARI

Bölüm Önsözü

Göçün düzenli ve korunaklı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve göç-
menlerin uzun süreli dezavantajlı konuma itilmelerini önleye-
cek tedbirlerin alınması, göçmenlerin korunmasının temel bo-
yutlarını oluşturmaktadır. Yerel yönetimler, özellikle belediyeler, 
göçmenlerinin korunması hedefinin sağlanması için anahtar ko-
numdadır. Göçün düzenli bir şekilde yönetilmesini sağlayacak 
şekilde iklime uyum tedbirlerinin geliştirilmesi ağırlıklı olarak 
yerel nitelikli bir eylem alanına karşılık gelmektedir. 

Yerel düzeyde göç etmeni olarak işlev görebilecek ani ya da ya-
vaş gelişen iklimsel olayların tespit edilmesi, bu olayların yerel 
topluluk üzerindeki olası etkilerinin belirlenmesi ve bu etkileri 
en aza indirecek tedbirlerin geliştirilmesi göçün iklim bağlamın-
da değerlendirilmesinin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. 
Bu bağlamda, iklime bağlı göçün neden olduğu sorunları en aza 
indirmek ve göçmenlerin iklim değişikliğine uyum kapasitesini 
arttırmak için belediyelerin yeni yönetişim ve politika araçlarına 
ihtiyaçları bulunmaktadır. Ancak bu konudaki gelişmeler halen 
oldukça sınırlıdır. 

Bu değerlendirmeler ışığında kitabın bu son bölümünde, iklime 
dair mevcut planlama araçlarından göç ile ilişkili olarak devreye 
sokulabilecek iki tanesi olan iklim eylem planları (climate action 
plans) ve risk ve sosyal kırılganlık analizleri (social risk and vulnera-
bility analysis) detaylı olarak açıklanmaktadır. Bölümün sonunda, 
dünya kentlerinden bazı iyi uygulama örneklerine değinilmek-
tedir. Bunun ardından da mevcut finansman kaynakları hakkın-
da bilgilendirme yer almaktadır.
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Belediyelerin iklim, göç ve yerel yönetişimin kesiştiği alanda gerçekleş-
tirecekleri faaliyetlerinde kullanabilecekleri iki önemli plan ve politika 
aracı bulunmaktadır. Bunlar yerel iklim mücadelesi kapsamında halen 
kullanılmakta olan İklim Eylem Planları ile Risk ve Sosyal Kırılganlık 
Analizleridir. Kuşkusuz, mekânsal planların da dahil olduğu pek çok 
başka plan ve politika aracı da bulunmaktadır. Ancak mevcut araçlar 
içinde iklim ve göç arasındaki ilişkinin yönetiminde doğrudan sonuç 
üretebilecek en uygun iki tanesinin iklim eylem planları ile kırılganlık 
analizleri olduğu düşünülmektedir. Her iki plan ve politika aracı, ül-
kemizde yerel yönetimler düzeyinde bilinmekte ve kullanılmaktadır. 
Ancak şu ana kadar bu araçların kullanımı oldukça sınırlı düzeydedir. 
Dahası, ülkemizdeki mevcut çalışmalar kapsamında iklim değişikliği ve 
göç arasındaki ilişkinin doğrudan ele alınmamış olduğu ve bu araçla-
rın sunduğu potansiyelin yeterince kullanılmadığı görülmektedir. Bu 
tespitten hareketle bu çalışmada, iklim eylem planları ile risk ve sosyal 
kırılganlık analizleri çalışmalarının iklim değişikliği ve göç ilişkisini de 
içerecek şekilde geliştirilip kullanılması önerilmektedir.

İklim Eylem Planları ve Göç Yönetişimi
 
İklim Eylem Planlaması çalışmaları, iklim değişikliği ile mücadele kap-
samında son yıllarda giderek önem kazanmıştır. Sektörel plan niteliğin-
de olan bu planların, iklim değişikliğinin önlenmesi ve iklim değişik-
liğine uyum amaçlarına yönelik somut önlem ve müdahalelerin yerel 
düzeyde uygulanmasının aracı oldukları söylenebilir. Her ne kadar bu 
planların hazırlanmasına dair genelgeçer bir reçete bulunmasa da son 
yıllarda uluslararası kent ağlarının bu konuda adım atarak kılavuzlar 
geliştirdikleri gözlenmektedir. Bu kılavuzlar bir yandan kurumsal kapa-
sitesi yeterli olmayan belediyelere yol göstericilik yapmak, diğer yan-
dan hazırlanan planların kapsam ve yaklaşım bakımından birbirleri ile 
uyumlu olmasını sağlamak için hazırlanmaktadır. Bu çerçevede, önemli 
bir kılavuz çalışması bir süre önce C40 Kent Ağı tarafından geliştirilmiş 
ve paylaşılmıştır.169 Bir diğer önemli kılavuz çalışması ise, Başkanlar Söz-
leşmesi (Covenant of  Mayors) ile ilişkili olarak Avrupa Komisyonu tarafın-
dan geliştirilen, “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) 

169 https://resourcecentre.c40.org/climate-action-planning-framework-home
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Hazırlamak için Kılavuz” (Guidebook How to develop a Sustainable Energy and 
Climate Action Plan (SECAP) başlıklı çalışmadır.170

İklim eylem planlarının yerel iklim mücadelesinde anlamlı sonuçlar ver-
mesi için bu planların iklim sorununun iki temel ekseniyle doğrudan 
ilişkili olarak hazırlanmaları gerekmektedir. Mevcut uygulamalar da 
ağırlıklı olarak bu biçimde yürütülmektedir. İklim eylem planları, iklim 
değişikliğini önleme (mitigation) ekseni ile ilişkili olarak her kentin emis-
yon envanterini hesaplamakta ve o kentin emisyon açısından en yoğun 
sektörlerini belirlemektedir. Bu bilgiler daha sonra, sera gazı azaltım 
hedef  ve eylemlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. İklim değişik-
liğine uyum (adaptation) ekseni de en az önleme ekseni kadar önemli-
dir. Uyum ekseniyle ilişkili olarak iklim eylem planlarının kapsamlı bir 
risk ve kırılganlık analizi içermesi beklenmektedir. Bu analiz, ilgili kenti 
etkileyecek iklimsel olaylar ile bu olaylardan zarar görebilecek kentsel 
alanlar ve toplumsal kesimleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Risk analizi-
nin sonuçları, uyum hedef  ve eylemlerinin belirlenmesinde yol gösterici 
olmaktadır. 

İklim eylem planları kapsamında göç olgusu, mevcut örneklerde do-
yurucu bir şekilde dikkate alınmış değildir. İncelenen pek çok örnekte 
göç, eylem planlarının önemli bir bileşeni olarak görülmemektedir. Belli 
bir ilişki gözlenen plan çalışmalarında ise bu ilişki zayıf  ve dolaylıdır. 
Oysa iklim değişikliğinin etkilediği bir olgu olan göç, risk ve kırılganlık 
analizlerinin yapısal bir parçası olmalıdır. Bu kapsamda öncelikle, kenti 
etkileyecek iklimsel olayların göçe yol açıp açmayacağına dair bir de-
ğerlendirme yapılmalı, bu değerlendirme sonucunda göç vermesi ola-
sı bölgeler ile göç etmek durumunda kalacak nüfus tespit edilmelidir. 
Risk analizinin sonucunda ortaya çıkacak bu bilgiler, göçü olabildiğince 
azaltmak için bazı hedef  ve eylemlerin geliştirilmesinde kullanılmalı-
dır. Diğer yandan, kırılganlık analizi kapsamında ise iklimsel tehlikelere 
karşı dezavantajlı olan ve zarar görebilirliği yüksek toplumsal kesimler 
belirlenmeli ve bu kesimleri risk altına sokan etmenler somut bir şekilde 
saptanmalıdır. Bu kesimler içinde yer alan göçmenlerin (ister iklim ne-

170 http://pactodealcaldes-la.eu/en/biblioteca/guidebook-how-to-develop-a-sustainable-energy-and-climate-
action-plan-secap/
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deniyle isterse başka nedenle göç etmiş olsunlar) bu analiz çalışmasında 
dikkate alınmaları son derece önemli ve gereklidir. Kırılganlık analizi 
sonucunda üretilecek bilgiler ise dezavantajlı ve zarar görebilirliği yük-
sek kesimlerin uyum kapasiteleri ile rezilyanslarını arttırmak ve bu yolla 
yaşanacak zararı en aza indirmek için hedef  ve eylemlerin geliştirilme-
sinde yönlendirici olacaktır. 

İklim Eylem Planlaması: Genel Çerçeve ve Yöntem

Yerel iklim yönetişiminin en temel plan ve politika aracı olan iklim ey-
lem planları, bir kentin iklim değişikliğini ele alma taahhüdünü nasıl ye-
rine getireceğini gösteren stratejik belge ya da belgeler çerçevesi olarak 
görülmektedir.171 Öyle ki iklim eylem planları ile Paris Anlaşması ara-
sında sıkı bağlar kurulmakta, kent yönetimlerinin iklim eylem planları 
yoluyla; en geç 2050 yılına kadar karbon nötr bir kent yaratmak için 
yol haritası oluşturabilecekleri vurgulanmaktadır. Ayrıca bu planlarda, 
farklı iklim değişikliği senaryoları çerçevesinde kenti etkileyecek iklimsel 
olay ve tehlikelere karşı uyumun nasıl gerçekleştirileceği ve rezilyansın 
nasıl arttırılacağı konularının da ele alınması gerektiğinin altı çizilmek-
tedir.

Mevcut uygulamalar dikkate alındığında iklim eylem planlarının farklı 
tür ve kapsamda hazırlandıkları görülmektedir. En yaygın plan türleri 
arasında; azaltım eylem planı, uyum eylem planı, sürdürülebilir enerji 
ve iklim eylem planı ile azaltım ve uyum bütünleşik eylem planı yer 
almaktadır.172 İlk iki plan türü, iklim politikasının tek boyutuna (önleme 
ya da uyum) yönelik olarak hazırlanırken, sonda söz edilen iki plan türü 
hem önleme hem de uyum boyutlarını hedefleyecek şekilde bütünleşik 
planlar olarak hazırlanmaktadır. Hangi plan türünün seçileceği büyük 
ölçüde ilgili belediyenin iklim sorunu bağlamındaki profili ile yerel ih-
tiyaçları ve kaynaklarına bağlıdır. Kaynakları sınırlı olan küçük ölçekli 
belediyelerin daha çok azaltım odaklı planlara yöneldikleri, yüksek emis-
yona sahip olmayıp iklimsel kırılganlığa sahip coğrafyalarda bulunan 
kentlerin ise uyum eylem planlarını tercih ettikleri belirtilmektedir.173  

171 C40, 2018
172 Talu, 2019
173 Talu, 2019
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Bu çerçevede, yüksek emisyona sahip ya da emisyonlarının artacağı bi-
linen ama aynı zamanda iklimsel tehlikelere maruz kalma ihtimali de 
yüksek olan kentlerde bütünleşik iklim eylem planlarının seçilmesi akla 
en yatkın olan tercihtir. 

Bu tercih ülkemiz kentleri için de en makul olandır. Her ne kadar kent-
lerimizin enerji tüketimi ve karbon emisyonları gelişmiş ülke kentlerine 
kıyasla düşük olsa da ilerleyen yıllarda emisyon düzeylerinin gelişmiş 
ülke kentlerine yaklaşacağı tahmin edilmektedir. Öte yandan gelişmiş 
ülke kentlerine kıyasla ülkemiz kentlerinin iklim değişikliği etkileri karşı-
sında kırılganlıkları yüksektir. Tüm bunlar göz önüne alındığında, ülke-
mizde yerel iklim mücadelesi kapsamında önleme ve uyum hedeflerine 
eşit önem verilmesi ve iklim eylem planlarının bütünleşik planlar olarak 
hazırlanması daha doğru bir tercih olacaktır. Belediyelerimizin emisyon 
azaltımı ve iklim değişikliğine uyumu bütünleşik olarak ele almaları, ön-
leme ve uyum eylemleri arasındaki eş fayda potansiyelini hayata geçire-
cek şekilde iklim eylem planlarını hazırlamaları önerilmektedir. Bu öne-
riler doğrultusunda, bu bölümün izleyen alt bölümlerindeki açıklamalar 
bütünleşik iklim eylem planları esas alınarak yapılmaktadır. 

İklim eylem planlarında plan türünün yanı sıra, etkinliği ve başarıyı be-
lirleyen bir diğer koşul ise plan hazırlama sürecinde izlenen yaklaşımdır. 
İklim eylem planlarından beklenen faydaların elde edilebilmesi için bu 
planların içerik olarak güçlü politika belgeleri olmaları, kapsayıcı (inclu-
sive) ve sonuç odaklı (deliverable plan) bir yaklaşımla üretilmeleri gerekli-
dir. Ülkemizdeki mevcut uygulamaların henüz bu nitelikte olmadıkları, 
planların büyük bölümünün iyi niyetle hazırlanmış ancak geliştirilmeye 
açık planlar oldukları gözlenmektedir. Bu koşul ile bağlantılı bir diğer 
husus ise iklim eylem planlarının şeffaf, katılımcı ve sonuçları izlenebi-
lir bir yaklaşımla yürütülmeleridir.174 Böylece planların kimseyi geride 
bırakmayan ve uygulanabilir politika belgeleri olmaları sağlanacaktır. 

Bu değerlendirmeler ışığında bu çalışmada, kentlerimizin iklim krizi ile 
mücadelesinde önemli bir araç olan iklim eylem planlarının iklim deği-
şikliği ve göç ilişkisini de dikkate alarak hazırlanmaları önerilmektedir. 

174 C40, 2018
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Bu durumda belediyelerimizin, iklime bağlı göçe hazırlık ve hemşehrile-
ri olan göçmenlerin iklim değişikliği etkilerinden korunması süreçlerin-
de daha etkili sonuçlar alacakları düşünülmektedir.

İklim Eylem Planlamasının İlkeleri

Kılavuz niteliğindeki pek çok çalışmada,175 iklim eylem planlarının he-
deflerine ulaşmaları ve somut etkiler yapmaları için belli ilkeler doğ-
rultusunda hazırlanmaları önerilmektedir. Farklı çalışmalar farklı ilke-
ler önerse de hemen hepsinin verdiği mesaj birbiri ile uyumludur. Göç 
perspektifinden bakıldığında iklim eylem planlamasının en önemli ilke-
leri şunlardır: (1) kapsayıcılık, (2) katılımcılık, (3) adil olma, (4) bütünleşik 
olma, (5) yerel veri ve bilgiye dayanma ve (6) uygulanabilirlik (Şekil 12). 

İklim eylem planlarının ilgili bölgedeki dezavantajlı grupları dikkate al-
ması ve bu grupların iklim sorunu karşısındaki kırılganlıklarına yanıt 
olabilmesi için kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmaları gerekmektedir. 
Kapsayıcılık ilkesi, ilgili tüm yönetişim aktörlerinin, paydaşların ve asıl 
önemlisi dezavantajlı grupların planın hazırlık ve uygulama süreçlerine 
dahil edilmesi anlamına gelmektedir. Örneğin UN-Habitat tarafından 
hazırlanan 2015 tarihli kılavuzda, kapsayıcılık ilkesi bağlamında marji-
nal gruplara özel ilgi gösterilmesi vurgulanmaktadır.176 Bu ilke aynı za-
manda katılımcılık ilkesiyle yani planın hazırlanması aşamasında ilgili 
tüm paydaşlara yer verilmesi ilkesiyle de ilişkilidir. Kapsayıcılık ilkesi, 
katılımcılık ilkesinin sınırlarının doğru biçimde çizilmesi, “ilgili paydaş” 
tanımının kimseyi arkada bırakmadan, dezavantajlı grupları da işin 
içine katarak belirlenmesinin sağlanması için önemli ve gereklidir. İk-
lim eylem planlarının adil olması ise iklim sorununa karşı geliştirilen 
çözümlerin maliyet ve kazanımlarının kentli topluluk üzerinde adil bir 
şekilde dağıtılmasıyla ilişkilidir.177 

Bütünleşik olma ilkesini iki boyutlu olarak düşünmek gerekir. İlki, iklim 
eylem planlarının hem önleme hem de uyum konularını kapsaması ve 
iklim politikasının iki temel eksenine dair tespit ve çözümler içermesi-

175 Kent ağlarınca hazırlanan ve bölüm başında detayları verilen örneklere ilave olarak şu örneklere de 
bakılabilir: Uncu, 2019; Talu, 2019; UN-Habitat, 2015
176 UN-Habitat, 2015
177 Uncu, 2019; Talu, 2019; UN-Habitat, 2015
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dir. İkinci boyut ise planlarda üretilecek kararların, ilgili tüm sektörlerle 
ilişkili olmasına ve önleme ve uyum amaçlı çözümlerin ilgili sektörler 
arasındaki uyumu gözetmesi gereğine işaret etmektedir.178 İklim eylem 
planlarının kararları ancak doğru tespitlerden hareket edilirse anlamlı 
ve gerçekçi olabilir. Örneğin iklim değişikliğinden kaynaklanan tehlike 
ve risklerin yetersiz biçimde tespit edilmesi önerilecek uyum eylemleri-
ni de olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle, iklim eylem planlarının yere 
özgü, doğru ve güncel bilgiler esas alınarak hazırlanmaları yani yerel 
veri ve bilgiye dayanmaları gerekmektedir. Son olarak, uygulanabilirlik 
ilkesi planlarda önerilecek eylem ve politikaların ilgili belediyenin yetki, 
finansman ve kurumsal kapasitesi ile uyumlu olmasını, uygun maliyetli 
ve gerçekçi çözümlerin belirlenmesini işaret etmektedir.179

178 Talu, 2019; UN-Habitat, 2015
179 Uncu, 2019

Şekil 12: İklim Eylem Planlamasının İlkeleri ve Aşamaları
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İklim Eylem Planlamasının Aşamaları

Kentlerin ve belediyelerin özgün nitelik ve farklı imkânları dolayısıyla 
iklim eylem planlarının hazırlanması süreçlerinde farklılıklar gözlenme-
si normaldir. Öte yandan, her iklim eylem planlaması çalışmasında iz-
lenmesi gereken bazı temel aşamalar da söz konusudur. Siyasi kararlılık 
ve kararların uygulaması da önemli aşamalar olmakla birlikte burada 
sadece planların hazırlanmasıyla doğrudan ilgili olan dört temel aşama 
ele alınmaktadır. Bunlar; (1) mevcut durum analizi, (2) risk ve kırılganlık 
analizi, (3) vizyon ve hedeflerin belirlenmesi ve (4) çözümlerin ve önce-
liklerin belirlenmesi aşamalarıdır (Şekil 12).
 
1. Aşama: Mevcut Durum Analizi

Her planlama çalışmasında olduğu gibi iklim eylem planlarının hazır-
lanması çalışmaları da mevcut durum analizi ile başlamaktadır. Mevcut 
durum analizi, kentin mevcut durumunu yansıtan “referans senaryo” 
olarak da tanımlanmaktadır.180 Bu aşamada; yere özgü, doğru ve gün-
cel veriler kullanılmalı, planlama alanındaki mevcut durum ilgili tüm 
yönleriyle incelenmeli ve değerlendirilmelidir.181 Böylece planın ileriki 
aşamasında geliştirilecek eylem ve politikalara temel teşkil edecek bilgi 
zemini oluşturulacaktır. Bu bilgilerin bir kısmı çözülmesi gereken sorun-
lar ile devreye sokulacak potansiyelleri, bir başka kısmı ise hedeflerin 
belirlenmesine esas teşkil edecek temel (baseline) verileri ve eğilimleri 
içerecektir. 

Mevcut durum analizi kapsamında yapılacak ilk çalışma, kentin emis-
yon envanterinin çıkarılmasıdır. Kentin toplam sera gazı emisyonları 
ile bu emisyonların sektörel kaynakları bu çalışma sonucunda ortaya 
konulmalıdır. Emisyon envanteri, bir kentin karbon ayak izini ayrıntılı 
bir şekilde ortaya koyan, o kentin iklim sorununa olan katkısını belir-
ginleştiren bir muhasebe çalışması olarak tanımlanabilir. Bu muhasebe, 
planın ilerleyen aşamalarında belirlenecek emisyon azaltım hedeflerine 

180 Krellenberg ve Turhan, 2017
181 Veri temini pek çok yerel çalışma için önemli bir sorun oluşturmaktadır. RESLOG Projesi kapsamında 
hazırlanan bir çalışmada, istatistiki verilere erişimin kısıtlı olduğu bağlamlarda belediyelerin veri toplaması için 
bir yöntem sunulmaktadır. Bu çalışmaya ilişkin detaylar şu şekildedir: Loose ve Maguire (2020), Urban Profiling 
in Humanitarian and Development Contexts: A Guide for Turkish Municipalities Impacted by Migration and 
the Syrian Refugee Crisis. 
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temel teşkil edecektir. Emisyon envanteri çalışması sadece mevcut du-
rumu ortaya koymamalı, geleceğe yönelik projeksiyon ve senaryoları da 
içerecek şekilde hazırlanmalıdır. 

Mevcut durum analizi kapsamındaki ikinci çalışma ise tehlike ve risk 
analizidir. Bu çalışmada, iklim değişikliğinin ilgili yerleşme üzerindeki 
olası etkileri (olası iklimsel tehlikeler) tahmin edilmeli ve bu etkilerin ne-
den olacağı sonuçlar sektörel ve mekânsal olarak ortaya konulmalıdır. 
Olası iklimsel tehlikeler, tehlike haritaları yoluyla, tehlikelerden kaynak-
lanan riskler ise risk değerlendirmeleri ve risk haritaları yoluyla görsel-
leştirilmelidir. Tehlike ve risk değerlendirme çalışmalarının sonuçları, 
bir sonraki aşamada iklim değişikliğine karşı mekânsal ve sosyal kırıl-
ganlıkların belirlenmesinde kullanılacaktır. Bu sonuçlar ayrıca planın 
sonraki aşamalarında uyum eylem ve politikalarının geliştirilmesinde 
yol gösterici olacaktır. 

Planın bu aşamasında mevcut duruma ait verilerin toplanması önem-
lidir. Bu kapsamda hem kentin genel profilinin hem de alt bölgelerin 
profilinin çıkarılmasında geleneksel veri toplama yöntemlerinin yanı 
sıra, “karma veri toplama yöntemleri” de kullanılabilir. Alternatif  bir 
yaklaşım olan karma veri toplama yöntemi; saha ve hane halkı anket-
leri, görüşmeler ve odak grup çalışmaları gibi geleneksel yöntemlerden 
farklı olarak büyük verinin kullanımı, sosyal veri madenciliği, uydu gö-
rüntüleri, drone fotoğrafları gibi yeni veri kaynaklarına dayanmaktadır. 
Bu verilerin analizinde de geleneksel yöntemlerden farklı olarak farklı 
etkileşim süreçleri içeren atölye çalışmaları ile uzmanların birbirini iz-
leyen turlarla fikir birliğine (consensus) ulaşmalarını amaçlayan “Delphi 
Yöntemi” gibi yöntemler önerilmektedir.182

Özetle, mevcut durum analizi kapsamında; planlama alanına ilişkin ge-
nel bilgilerin (çevresel ve sosyoekonomik durumu içerecek şekilde) yanı 
sıra, yerel iklim koşulları ve eğilimler, küresel ve bölgesel iklim senaryo-
ları, emisyon envanteri ve olası iklimsel tehlikeler ve bunlardan kaynaklı 
riskler tespit edilmeli ve uygun format ve çeşitlilikte görselleştirilmelidir. 

182 Loose ve Maguire, 2020
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2. Aşama: Risk ve Kırılganlık Analizi183

İkinci aşamada yapılacak çalışmalar, mevcut durum analizi kapsamında 
üretilecek tehlike ve risk değerlendirmelerini esas alacaktır. Kırılganlık 
analizinin genel amacı, olası iklimsel tehlike ve risklerin etkileyeceği 
kentsel alt bölgelerin ve toplumsal kesimlerin ayrıntılı bir şekilde tespit 
edilmesidir. Başka bazı kaynaklarda bu analizler, “etkilenebilirlik ana-
lizi” olarak ifade edilmekte ve amacının ise sıcaklık, sel, heyelan gibi 
aşırılıklar bağlamında kentin en riskli bölge ve altyapı alanlarının belir-
lenmesi ve bu alanların maruziyet, kırılganlık ve başa çıkma kapasitesi 
açısından analiz edilmesi olarak belirtilmektedir.184 Riskli bölgelere ve 
toplum kesimlerine ilişkin tespitlerin yapılması için tehlike ve risk veri-
lerinin kentin mekânsal ve toplumsal niteliklerine ilişkin diğer veriler-
le ilişkili olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, kentin 
arazi kullanım ve altyapı durumuna ilişkin veriler ile kentli nüfusun 
mekânsal dağılımına ilişkin veriler önem taşımaktadır. Örneğin göçmen 
grupları özelinde yaş, cinsiyet, ekonomik durum ve benzeri niteliklere 
göre dağılımı gösteren veriler ile bu grupların yaşadıkları mahalleleri ve 
konut çevrelerinin niteliğini gösteren veriler toplanmalı ve bunlar teh-
like ve risk verileri ile karşılıklı olarak değerlendirilmelidir. Bu tür bir 
değerlendirme sonucunda göçmen grupların kırılganlık durumları hem 
kırılganlığa yol açan etmenler hem de kırılganlığın düzeyi bakımından 
tespit edilebilecektir. İklim eylem planı kapsamında farklı yaş, cinsiyet, 
etnik, dini kimlik, sınıf  ve statü gruplarının iklim değişikliğinden dolayı 
yaşadıkları olumsuz durumlar, hassasiyetler ve uyum kapasiteleri iklim 
adaletinin sağlanması açısından temel bir noktadır.185

Kırılganlık analizinin mevcut durum analizinden farkı, mevcut durum 
analizinden gelen verilerin, risk unsuru oluşturan diğer kentsel verilerle 
ilişkilendirilmesi ve bu yolla maruziyet, başa çıkma kapasitesi ve kırıl-
ganlık gibi sonuçlara ulaşılmasıdır. Kırılganlık durumunu ortaya koyan 
bu sonuçlar, kapsayıcı ve adil çözüm önerileri geliştirilmesine katkı ya-
pacaktır.

183 Bu tür bir analizin nasıl yapılacağına dair kapsamlı bilgilere 5.2 bölümünde yer verilmektedir.
184 Krellenberg ve Turhan, 2017
185 Uncu, 2019
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3. Aşama: Vizyon ve Hedeflerin Belirlenmesi

İlk iki aşamada elde edilecek veri ve bilgilerden hareketle bu aşamada, 
iklim eylem planının vizyonu ve bu vizyon ile uyumlu plan hedefleri 
belirlenmektedir. Gerek verilerin gerekse hedeflerin belirlenmesinin ve-
riye dayalı olması ve gerçekçi olması gerektiği unutulmamalıdır. İlgili 
belediyenin kurumsal kapasitesinin çok üzerinde bir vizyon belirlenmesi 
ve hedefler konulması, kulağa hoş gelse ve anlamlı bir iddia ortaya koysa 
da gerçekçi olmayacaktır. Bu vizyon ve hedefler büyük ihtimalle kâğıt 
üzerinde kalacaktır. Görece daha mütevazi de olsa gerçekçi bir vizyon 
ve uygulanabilir hedefler konulması daha doğru bir stratejidir. 

Vizyon çoğunlukla bir emisyon azaltım hedefi içermelidir. Örneğin belli 
bir zaman hedefi çerçevesinde kentin sera gazı emisyonlarının hangi 
oranda azaltılacağı ve bunun sektörel alt kırılımlarının ne olacağı viz-
yonun parçası olmalıdır. Vizyon ayrıca, kentsel rezilyans ve uyum ko-
nularında da o kente özel bazı unsurlar içermelidir. Bu aşamadaki çalış-
malar, ilgili kentsel sektörler bazında yürütülmeli ve geliştirilmelidir. Bir 
kentin iklim eylem planında esas alınması gereken sektörlerin başında; 
ulaşım, gıda ve tarım, enerji, sanayi, atık ve altyapı, binalar, kent formu 
ve arazi kullanımı, ormanlar ve yeşil alanlar, toplumsal adalet ve kap-
sayıcılık, halk sağlığı, dezavantajlı ve kırılgan topluluklar gelmektedir. 

4. Aşama: Çözümlerin ve Önceliklerin Belirlenmesi

Bu aşama, bir önceki aşamanın sonuçları yani planın vizyonu ve so-
mut hedefleri üzerine inşa edilecektir. Vizyon ve hedefler doğrultusunda 
yukarıda sayılan sektörler bazında önleme ve uyum amaçlı eylemlerin 
geliştirilmesi bu aşamanın temel konusudur. Eylemlerin de hedefler gibi 
gerçekçi olması önemlidir. Ayrıca eylemlerin kapsayıcı ve belli bir çeşit-
liliği haiz olması da önemlidir. Bir diğer konu ise eylemlerin birbirleri ile 
ilişkili olarak düşünülmesi ve tasarlanmasıdır. Bazı eylemlerin eş fayda-
lar sağladığı unutulmamalıdır. Örneğin açık yeşil alanlar ve sürekliliği 
olan yeşil koridorların; biyoçeşitliliğin korunmasından, taşkın riskleri-
nin önlenmesine, hava dolaşım kanalları olarak işlev görerek kentsel ısı 
adası etkisinin azaltılmasından, hava kalitesinin iyileştirilmesine kadar 
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çok sayıda faydası söz konusudur. İklim eylem planlarında eylemlerin 
yazılması kadar bunların uygulanması ve izlenmesi ile ilgili hususların 
netleştirilmesi de önemlidir. Bu kapsamda, belediye birimleri ve diğer 
yerel aktörlerin sorumlulukları tanımlanmalı, etkileri ölçme ve değer-
lendirme yöntemleri belirlenmeli, mali kaynaklar ile finansman olanak-
ları netleştirilmelidir.186

Bu bölümde iklim eylem planlarının hazırlanma sürecinin ana aşamala-
rına odaklanılmıştır. Bu aşamalar doğrultusunda hazırlanan iklim eylem 
planlarını kararlılıkla uygulama, ilerleyişini ve sonuçlarını izleme ve ge-
rekli görülmesi halinde güncelleme çalışmalarının da önemli aşamalara 
karşılık geldiği unutulmamalıdır. Aşağıda yer alan görselde, yerel düzey-
de iklim eylemlerinin sistematik bir biçimde belirlenmesini amaçlayan 
iklim eylem planlama sürecinin temel aşamaları özetlenmektedir. 

186 Krellenberg ve Turhan, 2017
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Şekil 13: İklim Eylem Planlama Süreci187

İklim Eylem Planlama Süreci 
İzleme, Raporlama, Değerlendirme, Güncelleme ve Sürekli İyileştirme

İklim değişikliğini önleme ve 
uyum için genel vizyon 

oluşturmak

Vizyona ulaşmak için siyasi 
taahhütleri sağlamak

Çok paydaşlı, sektörler arası 
destek sağlamak

İletişim planı
(communications plan) 

geliştirmek

Şehir çapında sera gazı envanterleri 
geliştirmek

Emisyonları azaltmak için yerel 
kapasiteyi değerlendirmek

Sera gazı emisyonu azaltım
hedeflerini belirlemek

Senaryo analizi yapmak

AZALTIM

İklim değişikliği kırılganlık 
değerlendirmesi yapmak

İklim etkilerini ele almak için yerel 
kapasiteyi değerlendirmek

Senaryo analizi yapmak

Uyum hedefleri belirlemek Eylemleri tanımlamak ve 
önceliklendirmek

Uygulama için bir plan geliştirmek

UYUM

187 UN-Habitat (2015) rehberinde yer alan orijinal şema, yazarlar tarafından yeniden görselleştirilmiştir. Şemanın bir benzeri de Talu (2019) çalışmasında yer 
almaktadır. 

İklim Değişikliği ve Göç: Yerel Yönetimler İçin Uygulama Araçları ve Finansman Kaynakları
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İklim Eylem Planlaması: Dünya Kentlerinden
Plan Örnekleri

Bu bölümde; aralarında Paris, Boston, Portland, Durban, Tel Aviv ve 
Barselona’nın olduğu iklim eylem planları örnekleri; iklim, kırılganlık ve 
göçmenler açısından değerlendirilmektedir. Farklı kentlerin iklim eylem 
planlarının incelenmesi, bu planların sunduğu potansiyelin anlaşılması 
ve farklı bağlamlarda geliştirilen çözümlerin öğrenilmesi için önemlidir. 
Göç yönetişimi çalışmaları kapsamında iklim eylem planları hazırlamak 
isteyen belediyelerin, bu bölümde sözü edilen planları incelemeleri öne-
rilmektedir. İyi plan çalışması örnekleri, kapsamlı bir şekilde incelenme-
leri halinde iyi birer kılavuz işlevi göreceklerdir.  

Paris’in iklim eylem planında, kentin rezilyans değerlendirmesi 800’den 
fazla paydaşın dahil olduğu bir süreçle yapılmıştır. Bu değerlendirme 
sonucunda, çözülmesi gereken altı temel sorun saptanmıştır. Bunlar; (a) 
sosyal, ekonomik ve bölgesel eşitsizlikler ile sosyal uyum ve bütünleş-
meye yönelik riskler, (b) terörizm tehdidi ve güvenlik sorunları, (c) iklim 
bozulması, (d) temel bir halk sağlığı sorunu olarak hava kirliliği, (e) Seine 
Nehri ile ilişkili riskler ve (f) yönetişim sorunları olarak ifade edilmekte-
dir.188 İklim planındaki ana eylemler bir dizi bireysel, ekonomik, sosyal 
ve politik etkilerin analizi sonucu geliştirilmiş olup, bu etkilerin kent ge-
nelinde istihdam, refah, eşitlik ve denge üzerindeki sonuçları da analiz 
edilmiştir. İklim eylem planı kapsamında ayrıca, halk sağlığı sorunla-
rı özel olarak ele alınmış, özellikle sıcak hava dalgası sırasında kırılgan 
olan nüfus gruplarının (çocuklar, yaşlılar, izole bireyler) sağlık sorunları 
yaşayacakları göz önünde bulundurulmuştur.189 Paris İklim Eylem Pla-
nı, kırılgan nüfus grupları ve iklimsel etkiler arasındaki ilişkinin dikkatle 
ele alındığı bir plan örneği olarak önemlidir. 

Boston, iklim adaleti açısından önemli bir kenttir. Yerel yönetim, top-
lumsal eşitlik ile çevresel sorunları eşzamanlı olarak ele almayı hedefle-
mektedir. Bunun nedeni, düşük gelirli kentliler ile beyaz olmayan top-
luluklar (communities of  color) gibi kırılgan grupların çevre sorunlarından 
orantısız şekilde etkilenmeleri ve kendilerini korumak için gereken kay-

188  City of  Paris, Green Parks and Environment Urban Ecology Agency, 2018
189 City of  Paris, Green Parks and Environment Urban Ecology Agency, 2018
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naklara erişmede daha az fırsata sahip olmalarıdır. Boston’daki iklim 
eylemlerinin eşitlik için iki temel ilkesi bulunmaktadır. Bunlardan ilki; 
beyaz olmayanlar ve düşük gelirli toplulukların iklimsel tehlikelerden 
orantısız şekilde etkilenmelerinin önlenmesi, ikincisi ise iklim değişikli-
ğini önleme ve afetlere hazırlıklı olma eylem ve çabalarından elde edilen 
faydaların tüm insanlar arasında eşit şekilde paylaşılmasıdır.190 Boston 
iklim politikası ve planı kapsamında; kentte iş gücünün kapsayıcı olma-
sı ve beyaz olmayan insanlar (people of  color), kadınlar, yeni göçmenler, 
gaziler ve gençlerin gözetildiği kapsayıcı bir iş gücünün oluşturulması 
hedeflenmektedir.191 Boston örneği, iklim eylem planlarında kırılgan 
gruplar ile çevresel şoklar ve iklimsel etkiler arasındaki orantısız ilişkinin 
vurgulanması ve kente yeni gelen göçmenlerin de kırılgan gruplar için-
de dikkate alınması bakımından oldukça önemlidir. 

Önemli bir diğer iklim eylem planı örneği ise Portland İklim Eylem Pla-
nı’dır. Bu plan kapsamında kırılgan gruplara özel önem verilmektedir. 
Plan; aşırı sıcaklar, taşkınlar, toprak kayması ve orman yangını gibi ön-
celikli iklim değişikliği etkilerine karşı en kırılgan konumdaki toplum-
sal kesimlerin katılımını ve faydasını çoğaltmayı amaçlamaktadır. İklim 
göçmenleri açısından ise özel hedefler söz konusudur. Göç eğilimleri-
nin izlenmesi hedefinin yanı sıra, iklim sistemindeki ulusal veya küresel 
değişiklikler nedeniyle nüfusu tahminlerin ötesinde büyüyen bölgelerin 
araştırılması, iklim eylem planında öneri olarak yer almaktadır.192

Durban kentinin iklim eylem planı, iklim değişikliğinin uzak kırsal alan-
larda yoksulluk üzerinde çoğaltan etkisi yapacağını ve bu nedenle kır-
dan kente göçü arttıracağını öngörmektedir.193 Plan, kırsal alanlardan 
gelen genç göçmenlerin, iklim değişikliği ile ilişkili topluluk temelli bilgi, 
beceri ve değerler sisteminin parçası haline getirilmelerine öncelik ver-
mektedir. Planın hedefleri arasında, iklimsel tehlikeler karşısında önce-
den dezavantajlı olan tüm topluluklara iklim rezilyansı kazandıracak bir 
dönüşümün sağlanması yer almaktadır. Bu ana hedefin alt ve operasyo-
nel amaçları ise şu şekildedir:194 

190 City of  Boston, 2019
191 City of  Boston, 2019
192 City of  Portland and Multnomah County, 2015
193 eThekwini Municipality, 2019
194 eThekwini Municipality, 2019
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• Risk altındaki kasaba ve kırsal alanları belirlemek ve önceliklendirmek 
için topluluk kırılganlık değerlendirmelerinin (community vulnerability as-
sessment) yapılması,
• Pasif  serinletme, yağmur suyu hasadı ve güneş enerjisi gibi önleme ve 
uyum çözümleri kullanarak kentin iklim rezilyansının arttırılması ve bu 
yolla topluluğun yaşam koşulları ve refahının iyileştirilmesi,
• Kırılganlığı yüksek kasabalarda iklim rezilyansı oluşturmak için pilot 
çalışma yapılması,
• Kırılganlığı yüksek tüm kasaba ve kırsal alanlar ile diğer insan yerle-
şimlerinde iklim rezilyans programlarının devreye sokulması.

Tel Aviv-Yafo İklim Uyum Eylem Planı; doğa temelli eylemler, kim-
seyi geride bırakmama, sürdürülebilir bir yaşamı teşvik etme ve iklim 
uyumuna hizmet eden yenilikçilik olarak dört temel ilkeye sahiptir.195 
Kimseyi geride bırakmama ilkesi, kent nüfusunun iklim değişikliğinin 
etkilerine eşit derecede maruz kalmadığı gerçeğinden hareket etmekte 
ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ruhuna uygun olarak kimsenin 
geride kalmaması için kırılganlığı yüksek nüfusu hedefleyen önlemle-
rin alınmasını öngörmektedir. Örneğin planda, iklimsel tehlikelerin 
yaşlıların zihinsel sağlığında bozulmaya neden olabileceği, dolayısıyla 
yaşlıların genel nüfusa kıyasla iklim çözümlerine daha bağımlı olduğu-
nun altı çizilmektedir. Planda genel ilke olarak dezavantajlı gruplara 
özel önem verilmektedir. Kentteki tüm kırılgan grupların değişen iklime 
uyum sağlamaları ve yaşam kalitelerinin arttırılması için planda öneriler 
yapılmaktadır. Öneriler arasında; iklim değişikliğine karşı dezavantajlı 
olan kesimlerin ihtiyaçlarının haritalanması, kırılgan alanlara ve nüfu-
sa yönelik uyum planı hazırlanması ve riskli grupları iklimsel tehlikeler 
karşısında destekleyen acil durum sistemlerinin yenilenmesi yer almak-
tadır.196 

Barselona iklim planı, mevcut demografik eğilimler doğrultusunda 
kentte, tek kişilik hanelerin sayısının artacağını, göç hareketlerinin hız-
lanacağını ve yaşlanma sürecinin daha belirgin hale geleceğini öngör-
mektedir. Bu gelişmelerin ise kentteki kırılgan nüfusu çoğaltacağının ve 
dolayısıyla enerji yoksulluğunu arttıracağının altı çizilmektedir.197 Pla-

195 Municipality of  Tel Aviv-Yafo, 2020
196 Municipality of  Tel Aviv-Yafo, 2020
197 Barcelona City Council, Area of  Urban Ecology, 2018
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nın somut eylemleri arasında kırılgan insanların iklim politikasına ka-
tılımını sağlamak için gerekli mekanizmaların oluşturulması, insanlar 
arasında iklim dayanışmasının teşvik edilmesi ve iklim değişikliğinin en 
kırılgan ülkeler ve toplumlar üzerindeki etkilerini düzeltme konusunda 
projelerin geliştirilmesi yer almaktadır. İklim adaletine özel önem veren 
Barselona İklim Planı’nda, kentsel rezilyans için şehirler arasında işbir-
liğinin teşvik edilmesi, ihtiyacı olan kentlere teknik destek sağlanması 
ve “iklim mültecilerinin” kabul edilmesi için hazırlık yapılması öneril-
mektedir.198 Görüldüğü gibi Barselona iklim eylem planı somut olarak 
iklim mültecilerinden söz etmekte ve kente kabul edilmeleri için sistem 
oluşturulmasını önermektedir. 

Bu örnekler göstermektedir ki iklim eylem planları bağlamında kırılgan 
gruplar ile göçmenlere özel önem verilebilir ve bu grupları hedefleyen 
eylem ve politikalar geliştirilebilir. Dolayısıyla, iklime bağlı göçten etki-
lenmesi muhtemel belediyeler ile halihazırda kitlesel göç deneyimine 
sahip belediyelerin iklim eylem planlarını hızla devreye sokması öneril-
mektedir. Ancak bu planların hazırlanmasında bazı hususların dikkate 
alındığından emin olunmalıdır. Örneğin iklim mücadelesi kapsamın-
daki eylem ve politikaların genelgeçer nitelikte olmamasına, her kent 
özelinde, o kentin olanak ve koşullarıyla uyum içinde ve kanıta dayalı 
olarak geliştirilmesine özen gösterilmelidir. Bir diğer husus da iklim ey-
lem planları kapsamında yapılacak risk ve kırılganlık analizlerinin sosyal 
boyutunun güçlendirilmesi ve bu analiz çalışmalarının belirgin bir göç 
boyutunun olmasının sağlanmasıdır. Kanıta dayalı ve yere özgü güncel 
bilgiden hareketle yapılacak risk ve kırılganlık analizleri kapsamında, 
göçmenlerin de içinde yer aldığı kırılgan kentli nüfus tespit edilmeli, bu 
grupları tehdit eden riskler ve düzeyleri saptanmalı ve iklim eylem plan-
larında bu nüfusa hitap eden anlamlı eylemlerin geliştirilmesi güvence 
altına alınmalıdır. İzleyen bölümde bu tür bir risk ve sosyal kırılganlık 
analizinin nasıl yapılabileceği konusu etraflıca ele alınmaktadır. 

198 Barcelona City Council, Area of  Urban Ecology, 2018
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Kırılganlık Analizleri ve Göç 

Yerel düzeyde iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle başa çıkabilmek 
ve kentlerin iklim uyum kapasitesini arttırmak için belediyelerin uy-
gulamaya koyabileceği araçlar arasında Risk ve Kırılganlık Analizleri 
(Risk and Vulnerability Analysis-RVA) yer almaktadır.199 Bu analizler, iklim 
kaynaklı afetlerin önlenmesi ile afet öncesi hazırlık ve afet sonrası iyi-
leştirme süreçlerinde önemli rol oynamaktadır. Analizler kapsamında; 
fiziksel, sosyal, ekonomik, politik ve çevresel kırılganlık seviyeleri tespit 
edilmekte ve afet riskleri belirlenebilmektedir. Risk ve kırılganlık analiz-
leri aracılığıyla yerel yönetimlerin karar verme mekanizmalarını geliş-
tirmesi ve müdahale kapasitelerini arttırması mümkün olmaktadır.

199 Sonnek, vd., 2013
200 IPCC, 2014b

Şekil 14: İklim Kaynaklı Afet Riski Oluşumunda Tehlike - Maruziyet - Kırılganlık İlişkisi200 
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Afet riskini belirleyen temel unsurlar; tehlikeler (hazards), tehlikeye 
maruziyet (exposure) ve kırılganlık (vulnerability) olarak ele alınmakta-
dır. Diğer bir deyişle; tehlike, maruziyet ve kırılganlığın birleşimi risk 
durumunu ortaya çıkarmaktadır. Ancak tehlike ile risk durumunu eşit 
tutmamak gerekir. Tehlike, yaşamın devamlılığını tehdit eden, kayıpla-
ra yol açabilen, çevreye ve diğer canlılara zarar verme potansiyeli olan 
durumlarken,201 risk, tehlikenin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan 
kayıpların toplamı ya da kayıp ihtimalidir. Risk kavramı aynı zamanda 
tehlikeli bir olayın oluşma ihtimaline ve bu olay sonucunda muhtemel 
kayıpların derecesine işaret eder.202 Örneğin sel ve taşkın tehlikesinin 
bulunduğu bir bölgede yapılaşma yoksa can ve mal kaybı yaşanmayaca-
ğı için risk söz konusu olmayacaktır. Ancak tehlikeli bir bölgede yerleş-
me olması, o bölgede yaşayanları taşkın tehlikesinden dolayı risk altında 
bırakmaktadır.

Kırılganlık ise bir sistemin zarara yol açan olaylara yanıt verme ve zara-
ra maruz kaldıktan sonra iyileşme kapasitesi ile ilişkilidir. Birleşmiş Mil-
letler Afetlerin Azaltılması Uluslararası Stratejisi (UNISDR), kırılganlık 
kavramını bir topluluğu, sistemi ya da mal varlığını tehlikelere ve zararlı 
etkilere karşı maruz bırakan tüm nitelikler olarak tanımlamaktadır.203 
Dolayısıyla, kırılganlığı açıklayabilmek için tehlikeye maruz kalma du-
rumu (exposure), tehlikeye karşı durabilme gücü (durability/resilience) ve 
çabuk iyileşebilme kapasitesi (bounce back) gibi kavramlar birlikte ele alın-
maktadır.204 Çabuk iyileşebilme kapasitesi, tehlikeye karşı uyum sağla-
yabilme ve zorluklarla başa çıkabilme durumlarını da içermektedir.205   

Kırılganlık, karmaşık bir olgudur ve tek başına afet olaylarının kapsa-
mı ve şiddeti ile ilişkili değildir. Afet olaylarının yol açtığı etkilerin fazla 
veya az olması, ilgili bölgenin ya da topluluğun kırılganlık düzeyi ile 
ilgilidir. Kırılganlık düzeyi ise ilgili yerele ve topluluğa ait bir dizi niteliğe 
bağlıdır. Kırılganlığın temel belirleyicisi olan bu nitelikler zamana ve 
mekâna göre değişime uğramakta, başka bazı toplumsal dinamiklerle 

201 UNISDR, 2009
202 AFAD, Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
203 UNISDR, 2009
204 Pelling, 2003
205  Birkmann, 2006
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birlikte süreç içinde farklılaşmaktadır. Örneğin bireylerin gelir seviyesi 
değiştiğinde veya farklı bir coğrafyaya göç ettiklerinde tehlikenin var 
olma durumuna göre kırılganlık düzeyleri de değişebilmektedir.

Tehlikeli durumlar ile kırılganlığı arttıran niteliklerin bir araya gelmesi 
sonucunda, afet olaylarından ağır biçimde etkilenen, yüksek kırılganlığa 
sahip birey, topluluk ya da yerleşmeler olmaktadır. Bu nedenle tehli-
keden ziyade kırılganlık durumlarını risklerin temel belirleyicisi olarak 
kabul etmek gerekir.206 Dolayısıyla, risklerin ve muhtemel kayıpların 
azaltılması, kırılganlığın azaltılmasına bağlıdır. Bunun içinse ilgili yer-
leşmenin ya da topluluğun, toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal ni-
teliklerinin kırılganlık yatkınlığı kapsamında dikkatli bir şekilde ele alı-
nıp değerlendirilmesi gerekir. Bu kapsamda risk ve kırılganlık analizleri 
önemli bir araçtır. Yerel düzeyde iklim değişikliğine uyum çalışmaları 
kapsamında giderek yaygınlık kazanan bu analiz çalışmaları, iklim de-
ğişikliği ve göç ilişkisinin yönetilmesi bağlamında da önemli bir araç 
olarak düşünülmelidir. 

Risk ve Sosyal Kırılganlık Analizleri

Sosyal kırılganlık, sosyoekonomik ve çevresel özelliklerin etkileşimin-
den kaynaklanan ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz kalan 
ya da kalacak bireylerin ve toplulukların görebilecekleri zararı etkile-
yen bir durumdur. Sosyal kırılganlık analizleri, afete maruz kalan birey 
ya da toplulukların afetin olumsuz etkilerine karşı dayanıklı olabilme, 
başa çıkabilme, mücadele edebilme ve iyileşebilme seviyelerini göster-
mektedir.207 Diğer bir deyişle sosyal kırılganlık, farklı birey ve toplum-
sal grupların afetlere karşı savunmasızlığı ya da kırılganlığı olarak ifade 
edilebilir. Sosyal kırılganlık seviyesinin yüksek olması, bireylerin ya da 
toplulukların tehlikelere maruz kalmaları sonucunda daha fazla zorluk 
çekmesi ve kayıp yaşaması ihtimalini arttırmaktadır. Toplumun sosyal 
dayanıklılığı ne kadar artarsa, afet sonrasında iyileşme hızı da o kadar 
yüksek olacaktır.

206 Alexander, 2006
207 Cutter ve Finch, 2008
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Kırılganlık kavramı, IPCC 3. Değerlendirme Raporu (2001)209 ve 4. 
Değerlendirme Raporu’nda (2007)210 iklim değişikliğinden olumsuz 
etkilenme eğilimini veya yatkınlığını tanımlamak üzere kullanılmıştır. 
Kırılganlık kavramının bir alt bileşeni olan sosyal kırılganlık kavramı 
ise, IPCC tarafından üç temel bileşen (maruziyet-hassasiyet-uyum ka-
pasitesi) üzerinden tanımlanmıştır. Bu kapsamda iklim değişikliğine kar-
şı sosyal kırılganlık; maruziyet (iklim değişikliğinin etkilerini belirleyen 
çevresel faktörler), hassasiyet (iklim değişikliğinin etkilerini ve kırılganlık 
düzeyini etkileyen kişisel faktörler) ve uyum kapasitesi (iklim değişikliği 
ile başa çıkmayı/dayanmayı belirleyen faktörler) bileşenlerinden oluş-
maktadır.

Şekil 15: İklim Değişikliğine Karşı Sosyal Kırılganlık ve Bileşenleri208 

SOSYAL KIRILGANLIK

Maruziyet Hassasiyet
Uyum

Kapasitesi

Hazırlıklı Olma 
Kabiliyeti

Yanıt Verme 
Kabiliyeti

İyileşebilme 
Kabiliyeti

İklim Değişikliğinin
Etkileri

Birincil Etkiler
- Sıcaklık değişimleri
- Yağış değişimleri
- Buzulların erimesi
- Deniz seviyesi yükselmesi
- Yer seviyesinde ozon kirliliği

İkincil Etkiler
-Sel ve taşkınlar
- Orman yangınları
- Kuraklık
- Biyolojik çeşitlilikte değişim
- Toprak bozulması

208 IPCC, 2001; IPCC, 2007
209 IPCC, 2001
210 IPCC, 2007
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Risk ve Sosyal Kırılganlık Analizinin Amacı
ve Temel Aşamaları

Sosyal kırılganlık seviyesi aynı bölgede, mekânsal ve toplumsal olarak 
farklılık gösterebilir. Toplumda bazı grupların kırılganlığı, sahip olduk-
ları niteliklerden dolayı diğer gruplara göre daha fazla ya da daha az 
olabilmektedir. Sosyal kırılganlığı yüksek olan topluluklar, diğer toplum 
kesimlerine kıyasla afetlerden daha fazla etkilenmekte ve ağır kayıplar 
yaşamaktadır. 

Afet öncesi risklerin azaltımı ve afete hazırlıklı olma süreci ile afet sonra-
sında müdahale edebilme, gerekli yardım ve hizmetlerin sağlanması ve 
çabuk iyileşebilme süreçleri için sosyal anlamda kırılganlığı yüksek top-
lulukların önceden belirlenmesine ve bu toplulukların afetlerden nasıl 
etkileneceklerinin anlaşılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da tehlike-
nin yoğunluğu ve sıklığı, riskli bölgeler, tehlikeye maruz kalma ihtimali 
olan topluluklar, tehlikeye maruz kalma durumunda daha fazla zarar 
görebilecek topluluklar, afetlerin sonuçlarıyla başa çıkma kapasitesi ye-
tersiz olan kırılgan topluluklar ve benzerlerinin saptanmasına yönelik 
risk ve sosyal kırılganlık analiz çalışmalarıyla yapılmaktadır.

İlgili literatürde iklim kaynaklı risk ve tehlikelere karşı sosyal kırılganlık 
analizlerine ilişkin birçok farklı çalışma bulunmaktadır. Coğrafi, sosyal, 
kültürel, ekonomik ve çevresel faktörlerin farklılaştığı kentlerde ve kı-
rılgan topluluklarda yürütülen bu çalışmaların hazırlık süreçlerinde ve 
yöntemsel çerçevelerinde farklılıklar gözlenmektedir. Bağlamdan kay-
naklı olarak çeşitlenen yöntemsel zenginlik içerisinde, analiz çalışma-
larına yön gösterici nitelikte ortaklaşan temel aşamaları tanımlamak 
mümkündür (Şekil 16). Bu bölümde açıklanan risk ve sosyal kırılganlık 
analizi gerek kapsamı gerekse yöntemi açılarından literatürdeki ilgili ça-
lışmaların incelenmesi ve bu çalışmalarda dile getirilen hususların sen-
tezlenmesi sonucunda geliştirilmiştir.
 
1. Aşama: İklim Riskleri ve Tehlikelerinin Belirlenmesi

Risk ve sosyal kırılganlık analizi kapsamında; iklim kaynaklı afetlere kar-
şı kırılgan olan toplulukların maruz kalabilecekleri risk ve tehlikelerin 
belirlenmesi, analiz çalışmasının ilk aşamasını oluşturmaktadır. Riskin 
belirlenmesinde; iklim kaynaklı tehlikeler (aşırı hava olayları, sel ve taş-
kın felaketleri, sıcak hava dalgaları vb.) tanımlanmalı, risk karakterizas-
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yonu211 yapılmalı ve meydana gelen olay dizisinin sıklığı, olayların şid-
deti ve tekrar gerçekleşme olasılığı dikkate alınmalıdır.212 İklim kaynaklı 
afetlerin sıklık ve olasılık değerlendirmelerinin yanı sıra, iklim eleman-
ları içerisinde en fazla değişkenlik gösteren sıcaklık ve yağış parametre-
lerine ilişkin verilere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, analiz 
çalışmasının yürütüleceği bölgeye ait en çok ve en az sıcaklık değerleri, 
şiddetli kuraklık ve şiddetli nem fazlalığı değerleri, en çok ve en az yağış 
miktarı gibi verilerin elde edilmesi gerekmektedir.

211 Risk karakterizasyonu ile tehlike oluşturan durumların ana bileşenlerinin belirlenmesi ve risk ve tehlikeye 
ilişkin nicel ya da nitel bilgilerin toplanması kastedilmektedir. Örneğin taşkın tehlikesi kapsamında, taşkın 
alanının büyüklüğü, ortalama taşkın derinliği, ortalama taşkın hızı ve ortalama taşkın süresine ilişkin bilgiler 
değerlendirilebilmekte ve taşkın tehlikesine maruz kalacak yaşam çevrelerinin yerleri saptanabilmektedir.
212 ASEAN, 2017.

Şekil 16: Risk ve Sosyal Kırılganlık Analizinin Temel Aşamaları

Risk ve Sosyal Kırılganlık Analizinin Temel Aşamaları

İklim Riskleri ve Tehlikelerinin Belirlenmesi

1.
 A

ŞA
M

A - İklim eğilimlerinin ve risklerin belirlenmesi
- İklim tehlikelerine karşı maruziyet ve hassasiyetin belirlenmesi
- Gelecekteki maruziyet ve hassasiyetin tahmin edilmesi

Hassasiyet ve Uyum Kapasitesinin Belirlenmesi

2.
 A

ŞA
M

A - Kırılgan grupların tanımlanması
- Kırılgan grupların maruziyet, hassasiyet ve uyum kapasitelerine
   ilişkin göstergelerin belirlenmesi
- Kırılganlık seviyelerinin tespit edilmesi 

Sosyal Kırılganlığın Haritalandırılması

3.
 A

ŞA
M

A - Riskli bölgelerin tespit edilmesi
- Kırılgan grupların mekânsal dağılımlarının tespit edilmesi
- Sorun bölgelerinin (hotspots) tespit edilmesi
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Bu aşamada özetle üç adımdan bahsetmek mümkündür: (1) geçmiş ve 
günümüzdeki yaşanmış olayları dikkate alan iklimsel tehlikelerin belir-
lenmesi, (2) iklim tehlikelerine karşı (artış ve sıklıklar göz önüne alınarak) 
geçmiş ve günümüzdeki maruziyet ve hassasiyetin belirlenmesi ve (3) ik-
lim riskine karşı gelecekteki maruziyet ve hassasiyetin değerlendirilerek 
olasılığın tahmin edilmesidir.

Risk ve tehlikelerin belirlenmesi aşamasında geçmişteki ve günümüz-
deki durum ile geleceğe ilişkin tahminlerin ayrı ayrı değerlendirilme-
si önemlidir. Mevcut duruma ilişkin biyofiziksel, demografik, sosyal ve 
ekonomik faktörlerin değerlendirilmesi sonucunda “iklim değişkenli-
ğine (climate variability) karşı sosyal kırılganlık” seviyesi tespit edilirken, 
kırılganlığın düzeyini etkileyen faktörlere ilişkin gelecekteki potansiyel 
değişimler ve eğilimler dikkate alınarak “iklim değişikliğine (climate chan-
ge) karşı sosyal kırılganlık” düzeyi belirlenmektedir.213 Bu kapsamda, 
mevcut iklim koşulları ve iklim değişkenliği kaynaklı zararların yanı sıra, 
iklim değişikliği kaynaklı potansiyel zararların da tespit edilmesi sosyal 
kırılganlığın azaltılmasında oldukça önemli bir rol oynamaktadır. 

Gelecekteki risk ve tehdit eğilimlerini tahmin etmek ve bu doğrultuda 
kırılganlığı yüksek kesimleri tespit edebilmek amacıyla iklim değişikli-
ği senaryolarından yararlanılmaktadır. IPCC tarafından geliştirilen se-
naryolardaki Temsili Konsantrasyon Rotaları (RCPs: Representative Con-
centration Pathways), gelecekte atmosferdeki emisyon konsantrasyonunu 
tahmin etmeyi ve buna bağlı olarak iklime ilişkin öngörülerde bulun-
mayı amaçlamaktadır. Geliştirilen 4 çeşit RCP senaryosu214 arasından 
(RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 ve RCP8.5) çoğunlukla RCP4.5 ve RCP8.5 
senaryoları risk ve sosyal kırılganlık analiz çalışmaları kapsamında kul-
lanılmaktadır.

213 PROVIA, 2013
214 IPCC, 2014b. RCP senaryoları arasından RCP2.6 azaltım senaryosu, RCP4.5 ve RCP6.0 ara senaryolar ve 
RCP8.5 çok yüksek seviyede sera gazı emisyonunun (2100 yılında 1370 ppm) öngörüldüğü bir senaryo olarak 
ifade ediliyor. Küresel yüzey sıcaklık değişikliği kapsamında, RCP8.5 senaryosuna göre sıcaklık değişiminin 
2°C’yi aşacağı, RCP4.5 senaryosuna göreyse yüksek olasılıkla 2°C’yi aşmayacağı öngörülüyor.
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Avusturya özelindeki bir çalışmada,216 taşkın riskine karşı geliştirilen ik-
lim riski ve kırılganlık değerlendirmesi kapsamında, tehlike göstergesi 
olarak belirlenen maksimum beş günlük yağış miktarı (rx5) için geçmiş 
dönemlerdeki değişimler (2010-1986’dan 1985-1961 dönemine kadar) 
incelenmiş ve gelecekteki değişimlerin öngörülebilmesi için RCP4.5 ve 
RCP8.5 senaryoları uyarlanmıştır. Çalışma sonucunda geçmiş dönem-
lerde ülkenin güney kesiminde yağış miktarında (rx5 değeri) azalma 
olduğu tespit edilirken, gelecek dönemlerde yağış miktarında artış ola-
cağı belirlenmiştir. Dolayısıyla belirlenen gelecek senaryolarındaki yağış 
miktarındaki değişim ve yağışların gerçekleşeceği bölgeler arasındaki 

Şekil 17: Sosyal Kırılganlık Analizi Mevcut ve Gelecek Durum Göstergeleri215

İklim Değişkenliği
Topoğrafya
Arazi Kullanımı
Altyapı

Sosyo-demografik Yapı
Refah Seviyesi
Eğitim Seviyesi
Sosyal Sermaye

Sıcaklık Değişimi
Yağış Değişimi
Buharlaşma Değişimi
Rüzgar Değişimi
Nem Değişimi
Deniz Seviyesinde Yükselme

Nüfus Artışı
Ekonomik Büyüme
Değişen Normlar
Yönetimde Değişim
Yeni Politikalar

İklim Değişkenliğine
Karşı Kırılganlık
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UT
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UM

BİYOFİZİKSEL FAKTÖRLER
DEMOGRAFİK-SOSYAL-EKONOMİK

FAKTÖRLER
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EK
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İklim Değişikliğine
Karşı Kırılganlık

215 Breil, vd., 2018
216 Leis ve Kienberger, 2020
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farklılıklar göz önüne alınarak iklimsel tehlikelere maruz kalabilecek 
farklı kırılgan gruplar (farklı senaryolara göre farklı maruziyet, hassasi-
yet ve kırılganlıklar doğrultusunda) belirlenmiş ve durumları değerlen-
dirilmiştir. 

2. Aşama: Hassasiyet ve Uyum Kapasitesinin Belirlenmesi

Sosyal kırılganlık analizinin temel aşamaları arasında yer alan hassa-
siyet ve uyum kapasitesinin belirlenmesi aşamasında, kırılgan grupla-
rın tanımlanması ve kırılgan grupların maruziyet, hassasiyet ve uyum 
kapasitelerine ilişkin göstergelerle kırılganlık seviyelerinin belirlenmesi 
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda; kırılgan grupların iklim değişikli-
ğinden kaynaklı tehlikelere maruz kalma dereceleri ile hassasiyet sevi-
yelerinin tespit edilmesi, kırılganlıkları arttıran unsurların belirlenmesi, 
belirli grupların iklim değişikliği kaynaklı afetlerle başa çıkma kapasi-

Şekil 18: Avusturya’da Taşkın Riskine Karşı Kırılganlık Çalışması - Maksimum Beş Günlük Yağış 
Miktarı (rx5) için Geçmişteki Değişimler ve Gelecek Senaryoları (RCP4.5 ve RCP8.5)217

217 Leis ve Kienberger, 2020
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telerinin tespit edilmesi ve tüm bu kırılganlık durumlarının bütüncül 
bir şekilde değerlendirilmesiyle farklı grupların kırılganlık seviyelerinin 
belirlenmesi gerekmektedir. 

Kırılgan grupların tanımlanması aşamasında, başta nüfus sayımı veri-
leri olmak üzere ilgili diğer sosyal nitelikli veriler kullanılarak ve kırıl-
ganlığı belirleyen ana unsurlar değerlendirilerek toplumun tehditlere 
karşı savunmasızlığı en yüksek olan kesimleri belirlenebilir. Toplumun 
en kırılgan kesimini oluşturan bu topluluklar içinde genellikle kadınlar, 
çocuklar, yaşlılar, özel gereksinimi olan bireyler, göçmenler ve mülteci-
ler, azınlıklar, marjinal gruplar, düşük gelir grupları ve yoksullar, evsizler, 
elverişli olmayan konutlarda yaşayanlar, dış ortamda uzun süreli çalı-
şanlar ve kronik rahatsızlığı olanlar yer almaktadır.218 İklim değişikliği-
nin etkilerine karşı savunmasız olan bu grupların kırılganlık nedenleri 
aşağıda kısaca özetlenmektedir.

• Bebekler ve çocuklar, iklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olaylarına karşı 
yüksek hassasiyetleri olması ve bakıma muhtaç olmaları nedeniyle sa-
vunmasızdırlar. 
• Kadınlar, toplumsal rolleri, görev ve sorumlulukları, toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği, kaynaklara sınırlı erişimleri, hareketlilikleri ve karar vermede 
söz haklarının sınırlı olması gibi nedenlerle (bazı toplumlarda) erkeklere 
göre daha savunmasızdırlar.
• Yaşlılar, sağlık koşulları ve fiziksel zafiyetlerinden dolayı hareketlilikle-
rinin kısıtlı olması ve özel sağlık gereksinimleri bulunması nedenleriyle 
iklim kaynaklı tehlike ve afetlere karşı en hassas ve kırılgan gruplar ara-
sında yer alırlar ve bu nedenle savunmasızdırlar.
• Kronik rahatsızlığı olanlar, iklim değişikliğinin etkilerine karşı (aşırı hava 
olayları, sıcak hava dalgaları gibi) önemli derecede sağlık riski altında 
oldukları için savunmasızdırlar.
• Düşük gelirli gruplar, maddi yetersizlik sonucu sağlıksız koşullarda ve 
riskli bölgelerde yaşamaları, hareketliliklerinin sınırlı olması, afet önce-
sinde hazırlık yapma, afet sonrasında iyileşme kapasitelerinin yetersiz 
olması nedenleriyle savunmasızdırlar.

218 UNDP, 2020
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• Göçmenler ve mülteciler, dil problemi yaşamaları, sosyal dışlanmaya maruz 
kalmaları, toplumsal dayanışma olanaklarından mahrum olmaları, göç 
ettikleri ülkelerde kamusal hizmetler ile sosyal ve ekonomik haklardan 
yeterince yararlanamamaları, gelir ve geçim kaynaklarının düzensiz ve 
yetersiz olması gibi nedenlerden dolayı savunmasızdırlar ve iklimsel teh-
likelere karşı en kırılgan gruplar arasında yer alırlar. 

Öte yandan, halihazırda savunmasız olan bu kesimlerin birden fazla kı-
rılgan grubu içermesi sonucunda kırılganlıkları derinleşmektedir. Diğer 
bir deyişle, sadece kadın olma, sadece yaşlı olma ya da sadece mülteci 
olma durumu bu kesimlerin kırılgan olmaları için yeterliyken hem kadın 
hem yaşlı ve bir de mülteci olmak bu kesimleri çoklu kırılganlık (multiple 
vulnerability) ile karşı karşıya bırakmaktadır. Kırılgan gruplar arasında-
ki bu kesişimsellik durumunun, yani kırılganlıkların birbirini pekiştiren 
bir biçimde kesişmesi sonucunda artan kırılganlıkların, analiz çalışması 
kapsamında göz önünde bulundurulması çok önemlidir. Örneğin göç-
menler ve mülteciler; yukarıda sıralanan kırılganlık nedenlerine bağlı 
olarak çoklu kırılganlığı yüksek olan dezavantajlı grupların başında gel-
mektedir. Göçmen ve mülteciler arasında özellikle kadınlar, çocuklar ve 
yaşlılar tehlikelere açık olmaları nedeniyle daha hassas ve savunmasız-
dırlar.219 Artan kesişimsellik ile derinleşen kırılganlık düzeyi sonucunda 
bu gruplar, tehlikelere daha ağır biçimde maruz kalmakta ve hassasiyet-
leri şiddetlenerek artmaktadır.

Risk ve kırılganlık analizi çalışmalarında, kırılgan grupların maruziyet, 
hassasiyet ve uyum kapasitelerinin tespit edilmesi ve bunun sonucunda 
toplumdaki savunmasız kesimlerin kırılganlık düzeylerinin belirlenmesi 
için gösterge setlerinin oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kap-
samda geliştirilen Sosyal Kırılganlık Endeksi (SoVI – Social Vulnerability 
Index)220 ile belirlenen bir dizi gösterge kullanılarak sosyal kırılganlık 
düzeyleri tespit edilebilmektedir. Sosyal kırılganlık analizinin temel gös-
tergeleri arasında kişisel refah (gelir) seviyesi, yaş (çocuklar ve yaşlılar), 

219 Kart, 2018
220 Sosyal kırılganlık endeksi, Cutter vd. (2003) tarafından ABD’de çevresel tehlikelere karşı sosyal kırılganlığın 
mekânsal örüntüsünü tespit etmek amacıyla geliştirilmiştir. Çalışmada, eyalet düzeyinde demografik ve 
sosyoekonomik verilerin kullanılmasıyla sosyal kırılganlığı karakterize eden değişkenler tespit edilmiştir. 
Belirlenen 42 değişken, 11 bağımsız faktöre indirgenerek, sosyal kırılganlık endeksinde kullanılan temel 
göstergeler tanımlanmıştır.
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yapılı çevrenin yoğunluğu, tek sektöre ekonomik bağımlılık, konut sa-
hipliliği (konut stoku ve kiracılık), ırk, etnik köken, meslek ve altyapı 
bağımlılığı (borç ve gelir oranı ve altyapı sektöründe istihdam oranı) yer 
almaktadır.221 

Literatürde sosyal kırılganlık analizlerinde sıklıkla kullanılan temel gös-
tergeler bulunmaktadır.222 Nüfus yapısı ve yoğunluğu, nüfus artış hızı, 
hane halkı büyüklüğü, göç hızı, kadın nüfus oranı, ırk ve etnik köken, 
göçmen sayısı, dil konuşabilme oranı, yaş kompozisyonu, engellilik du-
rumu, eğitim seviyesi, okuryazarlık oranı, geleneksel değerler ve inanç-
lar gibi kültürel nitelikler sosyal kırılganlık analizlerinde kullanılan başlı-
ca göstergeler arasındadır. Göstergeler arasında yer alan eğitim seviyesi 
ve bilinç düzeyi, okuryazarlık ve dil bilme gibi toplumsal nitelikler, iklim 
kaynaklı afetler için önlem alabilme ve afet sonrası iyileşebilmek için ge-
rekli kaynaklara ve bilgiye erişme kabiliyetini etkileyen unsurlardır.223 Bu 
doğrultuda kırılgan grupların belirlenmesinde değerlendirilen gösterge-
lerin bir kısmı hassasiyet ve maruziyet derecesini arttırırken, göstergele-
rin bir diğer kısmı ise uyum kapasitesini arttırarak kırılganlık düzeyini 
farklı yönlerde etkileyebilmektedir.

İklim değişikliği kaynaklı sorunlara karşı kırılganlığı en yüksek gruplar 
arasında yer alan göçmenler ve mültecilerin hassasiyet ve kırılganlıkla-
rının belirlenmesi için gösterge setlerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 
Gösterge olarak göçmen ve mülteci nüfus oranı kullanımının yanı sıra, 
dil problemi olan, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşa-
yan, gelir durumu yetersiz ve düzensiz olan göçmen ve mülteci topluluk-
ların belirlenmesi için de göstergelere gereksinim duyulmaktadır. Göç-
menlerin kırılganlığını arttıran unsurlar arasında, göç edilen ülkenin 
dilini konuşamamak sıklıkla vurgulanmaktadır. Dil bilmeyen göçmen 
ve mülteci toplulukların iklim kaynaklı tehlikelere karşı hassasiyeti en 
yüksek ve uyum kapasitesi en sınırlı kesimlerin içinde yer aldıkları ka-
bul edilmektedir. Örneğin Vancouver’da taşkın riskine karşı savunmasız 
mahallelerin belirlenmesi ve afet potansiyelinin haritalanması amacıyla 
yapılan sosyal kırılganlık analizinde, göçmenlerin sayısı (ülke vatandaşı 

221 Cutter, vd., 2003
222 Kazmierczak, 2015; Lundgren ve Jonsson, 2012
223 Thieken, vd., 2007
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olmayanlar, bölgeye yeni gelenler ve dil bilmeyenler ayrımını içerecek 
şekilde) göstergeler arasında yer almıştır. Taşkın riskine karşı sosyal kı-
rılganlığı tahliye perspektifinden ele alan bu çalışma, ülkenin ana dilini 
konuşamayan göçmenlerin tahliye uyarılarını anlamakta güçlük yaşa-
dıklarını ve dolayısıyla afet riskine daha fazla maruz kaldıklarını ortaya 
koymaktadır.224 Göçmen ve mültecilere bu analiz ve değerlendirmeler 
kapsamında özel önem gösterilmesi gerektiği açıktır. 

3. Aşama: Sosyal Kırılganlığın Haritalandırılması

Risk ve sosyal kırılganlık analiz çalışmasının üçüncü ve son aşaması olan 
sosyal kırılganlığın haritalandırılması aşamasında; riskli bölgelerin tespit 
edilmesi, kırılgan grupların mekânsal dağılımlarının belirlenmesi ve ilk 
iki adımda elde edilen mekânsal verilerin örtüştürülerek sorun bölgele-
rinin (hotspots) saptanması ve haritalandırılması yapılmaktadır.

İklimsel tehlikelerin belirlenmesinin ardından, bu tehlikelere maruz kal-
ma ve sonucunda kayıp yaşama ihtimali yüksek olan risk bölgelerinin 
tespit edilmesi ve mekânsal dağılımlarının haritalandırılması üçüncü 
aşamanın önemli bir adımını oluşturmaktadır. Örneğin sel ve taşkın 
riski altındaki bölgeler ile aşırı yağış, sıcaklık ve kuraklık riski altındaki 
bölgelere ilişkin risk haritaları bu adımda hazırlanmalıdır. İklimsel teh-
like ve risklere maruz bölgelerde yaşayanlar arasında daha fazla zarar 
görmesi ve kayıp yaşaması muhtemel toplulukların belirlenmesi için ise 
kırılgan toplulukların mekânsal dağılımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
çerçevede, kırılgan gruplar ile bu grupların kırılganlık seviyelerinin be-
lirlenmesinin ardından analiz çalışmasının gerçekleştirildiği ölçeğe uy-
gun (mahalle, ilçe, kent ya da bölge) nitelikteki verilerin mekâna yansı-
tılması sonucunda kırılgan nüfusun mekânsal dağılımını ve yoğunlaşma 
alanlarını gösteren haritalar elde edilebilir. 

Sosyal kırılganlık analizinin son adımı olan sorun bölgelerinin tespit edi-
lebilmesi için kırılganlık düzeyi yüksek bölgeler ile yüksek tehlike böl-
gelerinin örtüştürülmesi gerekmektedir. Bu süreçte iklim tehlikelerine 

224 Jones ve Andrey, 2007
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karşı maruziyet, hassasiyet ve uyum kapasitelerine ilişkin verilerin de 
mekânsal hale getirilmesi gerekir. Mekânsal dağılımlara ilişkin bu verile-
rin bir araya getirilerek entegrasyonunun sağlanması ve sosyal kırılgan-
lık haritalarının üretilebilmesi için Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kulla-
nılmaktadır.225 Böylece iklim değişikliği kaynaklı tehditlerin en yüksek 
olduğu bölgelerde yaşayan toplumun en savunmasız ve kırılganlığı en 
yüksek kesimi tespit edilebilecektir. Bu yaklaşımın bir örneği, Avustur-
ya’da taşkın riskine karşı sosyoekonomik kırılganlığın belirlenmesi çalış-
masında uygulanmıştır.226 Çalışmada, sosyoekonomik kırılganlığa ilişkin 
göstergeler (yaş dağılımı, etnik köken, eğitim seviyesi, işsizlik, sektörel 
istihdam, arazi kullanımı, erişilebilirlik) ile yağış miktarına ilişkin veri-
lerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda sosyoekonomik risk endeksi 
oluşturulmuştur. Sosyoekonomik kırılganlık haritası ile riskli bölgelerin 
(maksimum beş günlük yağış miktarı) örtüştürülmesi sonucunda da sos-
yoekonomik risk ve kırılganlık haritası elde edilmiştir. Bu tür çalışmalar 
sonucunda sosyal kırılganlığın haritalandırılması, kırılganlık seviyesi en 
yüksek düzeyde olan sorunlu bölgelerin ve öncelikli müdahale alanları-
nın belirlenmesi, belediyelere risk bölgelerine özel uyum politikaları be-
lirleme ve analiz sonuçları ile uyum politikalarını iklim eylem planlarına 
yansıtma imkânı sağlamaktadır.

Sosyal Kırılganlık Analizi Uygulama Örnekleri

Bu bölümde bazı uygulama örneklerine yer verilmektedir. Ürdün örneği, 
mültecilerin kırılganlık düzeylerini belirlemeye yönelik göstergelerinin 
hazırlanması ve değerlendirilmesine yönelik bir uygulamadır. Sidney ve 
Durban örnekleri, taşkın ve sıcak dalgası risklerine karşı kırılganlığı en 
yüksek toplum kesimlerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmış çalışma-
lar olup, risk ve sosyal kırılganlık analizinin önceki bölümde açıklanan 
temel aşamalarının birer uygulaması niteliğindedir. Hırvatistan örneği 
ise belediyelerin sosyal kırılganlık düzeylerinin karşılaştırma yöntemiyle 
hesaplanması ve haritalandırılmasına yönelik örnek bir çalışmadır. 

225 UNDP, 2015
226 Leis ve Kienberger, 2020
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Kırılganlık Değerlendirme Çerçevesi (VAF)
- Ürdün Uygulama Örneği

UNHCR için 2019 yılında geliştirilen Kırılganlık Değerlendirme Çer-
çevesi (VAF-Vulnerability Assessment Framework) çalışması ile Ürdün’deki 
Suriyeli mültecilerin farklı türdeki kırılganlık boyutları araştırılmıştır. 
Göçmen ve mültecilerin sosyal kırılganlık düzeylerinin tespit edilmesin-
de VAF yaklaşımının benimsenmesi, bu gruplar arasında en savunmasız 
olanların yardım alması ve kapasitelerinin geliştirilmesi için yerel yöne-
timlere karar vermek ve önceliklendirmek konusunda bilgi sağlamak-
tadır. Bu çerçevede geliştirilen VAF gösterge setleri, 10 temel gösterge 
ve ek olarak 55 alt göstergeden oluşmaktadır. Tüm göstergeler dört tür 
kırılganlık seviyesine göre derecelendirilmektedir: Bunlar; (1) düşük se-
viyede kırılganlık, (2) orta seviyede kırılganlık, (3) yüksek seviyede kırıl-
ganlık ve (4) şiddetli kırılganlık seviyesidir.227 

Ürdün’de Suriyeli mülteciler özelinde yürütülen bu çalışmada, örnek-
lem olarak veri tabanında kayıtlı kentsel ve kırsal alanlarda yaşayan tüm 
Suriyeli mülteciler seçilmiştir. Ancak mülteci kamplarında yaşayanlar, 
Ürdün’de mülteci statüsünde olmayan Suriyeliler, Suriyeli olmayan 
mülteciler ve Ürdün vatandaşları çalışma kapsamına dahil edilmemiştir. 
Analiz çalışmasında değerlendirmeye alınan mültecilerin; yaş, cinsiyet, 
hane halkı kompozisyonu, gelir düzeyi, borç ve harcama oranları kırıl-
ganlığın farklı boyutları ile ilişkili olduğundan çalışma kapsamında dik-
kate alınmıştır. VAF göstergeleri olarak, mültecilerin refah seviyesi, başa 
çıkma stratejileri (coping strategies), bağımlılık oranları, temel ihtiyaçları, 
eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimleri başlıca ele alınan göstergelerdir. 

Kırılganlık göstergeleri arasında yer alan refah seviyesi, kişi başına har-
cama miktarına göre belirlenmekte ve yüksek harcama miktarının daha 
düşük kırılganlık seviyesine işaret ettiği kabulüne dayanmaktadır. Bu 
kapsamda, harcama miktarı, gelir ve borç durumunun yoksullukla iliş-
kisi dikkate alınmakta ve yoksulluk sınırı değerlendirme ölçütü olarak 
ele alınmaktadır. Ürdün örneğinde, 2010 yılında belirlenen yoksulluk 
sınırı, değerlendirme ölçütü olarak kullanılmıştır.228, 229 

227 Bu bölümde yapılan değerlendirme ve aktarılan bilgiler UNHCR (2019) yayınından alınmıştır.
228 Ürdün Hane Halkı Harcama ve Gelir Anketi (2010) sonuçlarına göre, mutlak yoksulluk sınırı 68 
Ürdün Dinarı, derin yoksulluk sınırı ise 28 Ürdün Dinarı olarak tespit edilmiştir. https://catalog.ihsn.org/
catalog/6582/related-materials
229 UNICEF Jordan, 2020
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Kırılganlık göstergelerinden biri olan başa çıkma stratejileri kapsamın-
da kırılganlık düzeyi, benimsenen olumsuz başa çıkma stratejilerinin 
şiddeti ile ilişkilendirilmektedir. Bu olumsuz stratejiler, hane halklarının 
olumlu destek ve yardım görmedikleri durumlarda, hayatta kalabilmek 
için yöneldikleri istenmeyen türden başa çıkma çözümleridir. Stres altın-
da, kriz ortamlarında ve acil durumlarda mültecilerin varlıklarını kay-
betmesi, borçlanması, ağır koşullar altında gelir elde etmeye çalışması, 
dilenciliğe yönelmeleri gibi durumlar bu kapsamda değerlendirilmek-
tedir.

Kırılganlık Seviyesi Kırılganlık Değişkeni

Düşük Kişi başına harcama miktarı 100 Ürdün Dinarı yukarısı olanlar

Orta Kişi başına harcama miktarı yoksulluk sınırından yukarıda olanlar

Yüksek Kişi başına harcama miktarı mutlak yoksulluk sınırından daha az olanlar

Şiddetli Kişi başına harcama miktarı derin yoksulluk sınırından daha az olanlar

Kırılganlık Seviyesi Kırılganlık Değişkeni

Düşük Herhangi bir olumsuz başa çıkma stratejisinin kullanılmaması

Orta Stresle başa çıkma türü olumsuz stratejilerin benimsenmesi
(Birikimlerin harcanması, borçlanılması, değerli eşyaların satılması)

Yüksek
Krizle başa çıkma türü olumsuz stratejilerin benimsenmesi
(Gıda dışındaki eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlara harcamaların 
azaltılması, gelir getiren/üretken eşyaların satılması)

Şiddetli
Acil durumla başa çıkma türü olumsuz stratejilerinin benimsenmesi
(Aile üyelerinin yüksek riskli, yasa dışı işlerde çalışması, aile üyelerinin 
dilencilik yapması, ailede çocuklara dilencilik yaptırılması)

Tablo 1: Refah Seviyesi Kırılganlık Değişkeni

Tablo 2: Olumsuz Başa Çıkma Stratejileri Kırılganlık Değişkeni
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Mültecilerin kırılganlığını etkileyen önemli faktörlerden biri olan bağım-
lılık oranı; bir ailedeki bireylerin ekonomik olarak aktif  olma/olmama 
durumlarını ve ailedeki bağımlı bireylerin (çocuklar, yaşlılar vb.) bağımlı 
olmayan bireyler (çalışma çağında olanlar) ile ilişkisini göstermektedir. 
Bağımlılık oranının 1’den büyük olması hanede çalışma çağında olan 
bireylerden daha fazla bağımlı birey olduğuna işaret etmektedir. VAF 
kapsamında bağımlılık oranı 1,8’den büyük olan hanelerin kırılganlık 
seviyesi en şiddetli olarak değerlendirilmektedir.

Ürdün’de okul çağındaki Suriyeli mülteci çocukların devlet okullarına 
kayıt olması ücretsiz olduğu halde çocuklarını okula göndermekte veya 
okula giden çocuklarının eğitimlerini devam ettirme konusunda sorun 
ve sıkıntılar yaşayan Suriyeli aileler bulunmaktadır. Bu nedenle, eğitim 
göstergesi kapsamında okula gitmeyen mülteci çocuklar ile eğitimi ta-
mamlayamama riski olanlara odaklanılmıştır. İlgili değişkenler aşağıda-
ki tabloda yer almaktadır.

Kırılganlık Seviyesi Kırılganlık Değişkeni

Düşük 0,6’dan daha düşük bağımlılık oranı

Orta 0,6 – 1,2 aralığında bağımlılık oranı

Yüksek 1,2 – 1,8 aralığında bağımlılık oranı

Şiddetli 1,8’den daha yüksek bağımlılık oranı

Tablo 3: Bağımlılık Oranı Kırılganlık Değişkeni
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VAF sağlık göstergesi, bireylerin sağlık risklerini azaltma kapasiteleri-
ni etkileyen faktörleri ele almaktadır. Bu kapsamda, sağlık hizmetlerine 
erişim, aile yapısı, mevcut sağlık koşulları ve sağlıkla ilgili yapılan harca-
malar değerlendirilmiştir.

Kırılganlık Değişkeni

Okul çağındaki çocuklar Bir ailede okul çağındaki çocuk sayısı

Örgün eğitim Okula giden okul çağındaki çocukların oranı

Eğitime ara verilmesi Okul çağındaki çocuklardan üç veya daha fazla yıl okula gitmeyen, 
eğitimine ara veren çocukların oranı

Eğitimi tamamlamama riski Okulu erken bırakmaya neden olabilecek değişkenler (çocuk işçiliği, 
finansal kısıtlılıklar, aile yükümlülükleri, dışlanma)

Eğitim alınmaması Okula kayıtlı olmayan çocukların oranı

Tablo 4: Eğitim Hizmetine Erişim Kırılganlık Değişkeni

Kırılganlık Seviyesi Kırılganlık Değişkeni

Sağlık hizmetleri Sağlık hizmetlerine erişebilirlik

Tıbbi erişim Bireylerin son altı ay içerisinde sağlık hizmetine erişme durumu

Aile yapısı Ailedeki altı yaş altındaki çocuk sayısı ile 60 yaş üzeri bireylerin toplamı

Sağlık koşulları Kronik hastalığın ve/veya engelliliğin varlığı

Sağlık harcamaları Toplam harcamaların %10’undan fazlasının sağlık harcaması olması

Tablo 5: Sağlık Hizmetine Erişim Kırılganlık Değişkeni
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Taşkın Riskine Karşı Sosyal Kırılganlık Değerlendirmesi
- Sidney Uygulama Örneği

Bu örnek çalışmada,230 iklim değişikliği kaynaklı taşkın riskine karşı has-
sasiyet ve kırılganlık değerlendirmesi yapılması amaçlanmıştır. Çalışma 
kapsamında, taşkın olaylarının jeofiziksel modellemesi ile sosyal kırıl-
ganlık değerlendirmesi birleştirilerek taşkın riskine karşı sosyal kırılgan-
lık endeksi geliştirilmiştir. Önerilen analiz modeli, Sidney kentinin iç batı 
bölgesinde yer alan Marrickville banliyö yerleşmesinde uygulanmıştır. 
Banliyö yerleşmesi sakinlerinin taşkın riskine karşı hassasiyetlerinin tes-
pit edilmesinin yanı sıra, gelecekteki (2080 yılı hedefli) iklim değişikliği-
nin bölgede yaşayanların sosyal kırılganlık seviyesi üzerindeki etkilerinin 
değerlendirilmesi de amaçlanmıştır. Çalışmada elde edilen taşkın riski 
ve sosyal kırılganlık haritalarının ilgili belediyenin taşkın riskine karşı 
geliştireceği plan ve politikalarda dikkate alınacağı düşünülmektedir. 

Risk ve kırılganlık değerlendirmelerinin kavramsal çerçevesini oluşturan 
tehlike, maruziyet ve sosyal kırılganlık olguları arasındaki etkileşim,231  
bu çalışmada da dikkate alınmış ve taşkın olaylarının etkileri ile bu olay-
lara karşı hassasiyeti tespit etmek üzere kullanılmıştır. Şekil 19’da görül-
düğü üzere, taşkın riski sosyal kırılganlık endeksinin bileşenleri arasında; 
taşkın modeli, taşkın tehlike endeksi, taşkın maruziyet endeksi ve sosyal 
kırılganlık endeksi yer almaktadır. Çalışmada, Marrickville bölgesine ait 
demografik, sosyoekonomik ve yapılı çevre koşulları ile taşkın model-
lemesinin (mevcut durum ve iklim senaryosu) birleştirilmesi sonucun-
da bölge sakinlerinin taşkın hassasiyetine yönelik zengin bir veri tabanı 
oluşturulmuştur.

230 Bu bölümde yapılan değerlendirme ve aktarılan bilgiler El-Zein, vd., (2021) yayınından alınmıştır.
231 5.2. no.lu bölümün başında yer alan Şekil 14’e bakılabilir.
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Taşkın modeli kapsamında mevcut duruma dair yağış düzeni, yüzey 
akış bilgisi gibi veriler kullanılarak taşkın simülasyonu uygulanmış ve 
iklim değişikliği senaryosu dahilinde yağış düzenindeki artış ve deniz 
seviyesindeki yükselme miktarı değerlendirmeye alınmıştır. Taşkın tehli-
kesinin belirlenmesinde ise taşkının yayılma alanı oranı, ortalama mak-
simum taşkın derinliği, ortalama maksimum taşkın süresi ve hızı de-
ğerlendirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Marrickville bölgesi için iki 
farklı zamana ait (mevcut durum ve 2080 yılı-RCP8.5 iklim senaryosu) 
tehlike haritaları üretilmiştir (Şekil 20). Haritalarda taşkın tehlikesi en 
düşükten en yüksek seviyeye kadar 5 kategoriye ayrılmış ve farklı düzey-
de tehlike altındaki bölgeler gösterilmiştir. Mevcut duruma kıyasla ge-
lecek senaryosunda suyun yayılma alanı oranında (%17,6’dan %19,4’e) 
ve taşkın derinliğinde (0,1’den 0,2’ye) artış beklenmektedir.

Şekil 19: Taşkın Riskine Karşı Sosyal Kırılganlık Analizi Kavramsal Şeması

İklim
Değişikliği

Jeofiziksel
Etkenler

Yapılı
Çevre Demografi Sosyoekonomi

Taşkın
Modeli

Taşkın Tehlikesi
Endeksi

Taşkın Maruziyet
Endeksi

Taşkın Riski Sosyal Kırılganlık Endeksi

Sosyal
Kırılganlık Endeksi
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Şekil 20: Mevcut Durum ve Gelecek Senaryosu (RCP8.5) için Taşkın Tehlikesi Haritaları232 

232 El-Zein, vd., 2021
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Taşkın maruziyet endeksi geliştirilirken kullanılan göstergeler arasında 
ise nüfus yoğunluğu, yapı yoğunluğu ve 1980’den önce yapılan yapıların 
yoğunluğu yer almıştır. Taşkına maruz kalma durumu beş kategoriye 
ayrılarak (en düşükten, en yükseğe) hem alt ölçekte Marrickville banliyö 
yerleşmesindeki hem de üst ölçekte batı Sidney bölgesindeki maruziyet 
seviyesi yüksek olan alanlar belirlenmiştir.

Şekil 21: Marrickville ve Batı Sidney Bölgeleri için Taşkın Maruziyet Haritaları233

233 El-Zein, vd., 2021
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Daha önce açıklandığı gibi risk ve sosyal kırılganlık analizinin ilk temel 
aşaması olan iklimsel tehlikelerin belirlenmesi aşamasının ardından, 
ikinci aşamada kırılgan grupların belirlenmesi ve hassasiyet düzeyleri-
nin tespit edilmesi gelmektedir.234 Sidney örneğinde de genel yaklaşımla 
uyumlu olarak taşkın tehlikesi ve maruziyet seviyelerinin belirlenme-
sinin ardından sosyal kırılganlık endeksinin mekânsal dağılımı tespit 
edilmiştir. Sosyal kırılganlık endeksinin geliştirilmesi için ilk etapta bazı 
göstergeler belirlenmiş ve analiz çalışmasında kullanılmak üzere 37 adet 
demografik ve sosyoekonomik nitelikli gösterge seçilmiştir. Göstergeler 
arasında; beş yaş altı nüfus oranı, 65 yaş üstü nüfus oranı, kadın nüfusu, 
göçmen sayısı, meslek gruplarına göre nüfus oranları, işsiz nüfus, eğitim 
seviyesi gibi değişkenler yer almıştır. Göstergelere ilişkin verilerin top-
lanmasında, en güncel ulusal nüfus sayım verilerinden yararlanılmış-
tır. Sosyal kırılganlık değerlendirmesinde, beş grupta tanımlanan (hane 
halkı özellikleri; göç ve gelir seviyesi; kiracılık, bağımlılık ve işsizlik; yaş 
dağılımı ve eğitim seviyesi) göstergeler yardımıyla bölgedeki kırılganlık 
seviyesi (en düşükten, en yükseğe) 5 ana kategori altında belirlenmiştir. 
Sosyal kırılganlık düzeyinin mekânsal dağılımını gösteren haritalar alt 
ölçekte Marrickville banliyö yerleşmesi ve üst ölçekte ise batı Sidney 
bölgesi için üretilmiştir (Şekil 22-23). Kırılganlık endeksinin değerlen-
dirilmesinde referans ölçeği (mahalle/alt bölge ölçeği gibi) değiştiğinde, 
alandaki kırılganlık seviyesinin dağılımı da farklılık göstermektedir.

234 5.2. no.lu bölümde yer alan Şekil 16’ya bakılabilir.
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235 El-Zein, vd., 2021
236 El-Zein, vd., 2021

Şekil 22: Sosyal Kırılganlık Endeksinin Mekânsal Dağılımı, Marrickville Bölgesi235

Şekil 23: Sosyal Kırılganlık Endeksinin Mekânsal Dağılımı, Batı Sidney Bölgesi236 
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Sosyal kırılganlık endeksinin mekânsal dağılımının belirlenmesiyle böl-
gedeki kırılgan grupların dağılımı da tespit edilmiştir. Risk ve sosyal 
kırılganlık analizlerinin üçüncü ve son aşamasını, daha önce de belir-
tildiği gibi, sosyal kırılganlığı yüksek olan bölgelerin belirlenmesi ve ha-
ritalanması oluşturmaktadır. Bu da riskli bölgeler ile kırılgan grupların 
mekânsal dağılımına ilişkin verilerin örtüştürülmesiyle yapılmaktadır. 
Sidney örneğinde; taşkın tehlikesi, taşkına maruz kalma durumu ve sos-
yal kırılganlık endeksinin birleştirilmesi yoluyla sosyal kırılganlık endeksi 
elde edilmiştir. Birleştirme yöntemi olarak, toplama dayalı ve çarpıma 
dayalı toplama şeklinde iki farklı yöntem kullanılmıştır. Değerlerin top-
lanmasındaki yöntemsel farklılık, kırılganlık seviyesinin dağılımını etki-
leyebilmektedir (Şekil 24).

Sıcak Dalgası Riski ve Sosyal Kırılganlık
- Durban Uygulama Örneği

Güney Afrika’nın Durban kenti sıcak dalgalarından etkilenme ihtimali 
yüksek olan Sahra Altı Afrika kentlerinden birisidir. Durban’da gerçek-
leştirilen sıcak dalgası riski ve sosyal kırılganlık analizi çalışması,238 mev-
cut ve gelecekteki sıcak dalgası riskini belirlemeyi, sosyal kırılganlık en-
deksi ile sıcaklık riskinin mekânsal dağılımını tespit etmeyi amaçlamıştır. 

Şekil 24: Taşkın Riski Sosyal Kırılganlık Endeksinin Toplamsal ve Çarpımsal Dağılımı237 

237 El-Zein, vd., 2021
238 Bu bölümde yapılan değerlendirme ve aktarılan bilgiler Jagarnath, vd. (2020) yayınından alınmıştır.



121 

İklim Değişikliği ve Göç: Yerel Yönetimler İçin
Uygulama Araçları ve Finansman Kaynakları

Bu doğrultuda, çalışmada sıcaklık riskine karşı savunmasız toplulukların 
konumu belirlenmiştir. Diğer bir deyişle, sıcaklık artışı ile sıcak dalgası 
durumlarının mekânsal karakterizasyonunu tespit etmek için Durban 
kentinde yerleşik nüfusun demografik ve sosyoekonomik özellikleri, ara-
zi kullanım verileri ve iklim projeksiyonları birlikte değerlendirilmiştir.

Risk ve sosyal kırılganlık analizinin önceki bölümlerde açıklanan temel 
aşamaları Durban örneğine ilişkin bu çalışmada da kullanılmıştır. Bi-
rinci aşamada, iklimsel tehlikeler belirlenmiş (geçmiş, bugün ve gelecek 
hedefli olarak) ve maruziyet durumu haritalanmıştır. İkinci aşamada 
sosyal kırılganlık endeksi oluşturulmuştur. Her iki aşamanın sonuçları 
birlikte değerlendirilerek iklim riski ortaya konmuştur. Şekil 25’te gö-
rüldüğü üzere iklim riski; iklim tehlikelerine dayalı maruziyet endeksi 
ve kırılganlık endeksi üzerinden belirlenmiştir. Çalışmada iklim tehlikesi 
olarak sıcaklık artışı ele alınmış olup, parametre olarak iklim projek-
siyonlarından elde edilen görünür sıcaklık ve minimum sıcaklık artışı 
kullanılmıştır. Kırılganlık endeksinin belirlenmesinde ise hassasiyet ve 
uyum kapasitesi bileşenlerinden yararlanılmıştır. Hassasiyet bileşeni ola-
rak arazi kullanımı türleri ve yeşil alanlar, uyum bileşeni olarak ise hane 
halkı özellikleri, demografik ve sosyoekonomik özellikler ile altyapı ve 
hizmetlere yakınlık değişkenleri kullanılmıştır.

Çalışmanın kavramsal çerçevesini oluşturan bir diğer unsur ise sıcak-
lık riski ve sosyal kırılganlık değerlendirmesinin risk matrisi aracılığıyla 
yapılmasıdır. Düşük, orta ve yüksek riski gösteren bir matriste sınıflan-
dırılan iklim riski için sıcaklık artışı ve sosyal kırılganlık göstergelerine 
dayanan bileşik bir endeks oluşturulmuştur. Bu doğrultuda öncelikle 
sıcaklık artışına maruziyet ve sosyal kırılganlık düzeyleri düşük, orta ve 
yüksek düzeye göre kategorize edilmekte, ardından bu düzeyler örtüştü-
rülmektedir. Örneğin düşük maruziyet ve düşük kırılganlık düzeylerinin 
birleşimi, düşük iklim riski olarak değerlendirilirken, yüksek maruziyet 
ve yüksek kırılganlık düzeylerinin birleşimi ise yüksek iklim riski olarak 
kabul edilmektedir. Ayrıca parametrelerden birisinin yüksek (örneğin 
yüksek maruziyet), diğerinin ise orta düzeyi (orta kırılganlık) göstermesi 
de sonuçta yüksek iklim riski olarak değerlendirilmektedir. 
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Durban örneğine ilişkin çalışmanın son aşamasında, risk ve kırılganlık 
düzeyleri coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla mekânsallaştırılmış ve ha-
ritalandırılmıştır. Üretilen haritalar, belediyeye iklim riski ve kırılganlık 
değerlendirmesine dair mekânsal referanslar sağlamakta, iklim riskinin 
azaltılması ve kentsel iklim direncinin oluşturulması çalışmalarına altlık 
oluşturmaktadır. 

Şekil 25: Sıcaklık Artışı (Sıcak Dalgası) Riski ve Kırılganlık Kavramsal Çerçevesi239

İklim Tehlikesi

Maruziyet Endeksi

Sıcaklık Artışı / Sıcak Dalgası
- Görünür Sıcaklık (AT)
- Minumum Sıcaklıkta
   Değişimler  (Tmin)

Kırılganlık

Kırılganlık Endeksi

Hassasiyet ve Uyum Kapasitesi
- Hane Halkı Özellikleri
- Altyapı ve Hizmetlere
   Erişim ve Uzaklık
- Arazi Kullanımı ve Yeşil Alanlar

Orta Yüksek Yüksek

Düşük Orta Yüksek

Düşük Düşük Orta

239 Jagarnath, vd., 2020
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Durban kentinde sıcak dalgası riski olan alanların belirlenmesinde ik-
lim değişikliği projeksiyonu olarak RCP8.5 iklim senaryosu kullanılmış-
tır. Öngörülen iklim değişikliğinin potansiyel etkilerinin ve bunlardan 
kaynaklı risklerin belirlenebilmesi için mevcut dönem (2016 yılı) ile kısa 
vadeli (2016-2030), orta vadeli (2030-2050) ve uzun vadeli (2050-2065) 
gelecek dönemler değerlendirilmiştir. Sıcakla ilgili tehlikenin belirlen-
mesinde mevcut durum ve gelecek dönemler için minimum sıcaklık ar-
tışının mekânsal dağılımından yararlanılmıştır (Şekil 26).

240 Jagarnath, vd., 2020

Şekil 26: Minimum Sıcaklık Artışının (Tmin) Mevcut Durum (2016) ve Gelecek Dönemlerdeki 
(2030-2050-2065) Mekânsal Dağılımı, Durban Metropol Alanı240
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Sosyal kırılganlık analizi kapsamında, sıcaklık artışı ve sıcak dalgası ile 
ilişkili 27 değişken, kırılganlık göstergeleri olarak tanımlanmıştır. Bu 
değişkenler arasında nüfus yoğunluğu, yaş, cinsiyet, bireylerin sağlık 
durumu, gelir düzeyi, eğitim seviyesi, kentsel yoksulluk, etnik köken, ko-
nut özellikleri, ev sahipliği, kentsel arazi kullanımı, bitki örtüsü ve yeşil 
alanlar yer almaktadır. Sosyal kırılganlık göstergeleri için veri toplama 
aşamasında, ulusal istatistik kurumunun sağladığı nüfus sayımı verileri 
(mahalle ölçeğinde veriler) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değer-
lendirilmesinin ardından kentsel alandaki sosyal kırılganlık düzeyleri 1 
ile 10 arasında (çok düşükten çok yükseğe) sınıflandırılmış ve mekânsal 
dağılımları belirlenmiştir (Şekil 27). Kırılganlık düzeyinin mekânsal da-
ğılımı incelendiğinde kentsel gelişme sınırının dışındaki alanların (kırsal 
nitelikli alanlar) en savunmasız kesimler olduğu görülmektedir.

Şekil 27: Sosyal Kırılganlık Düzeyinin Mekânsal Dağılımı, Durban Metropol Alanı241

241 Jagarnath, vd., 2020
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Risk ve sosyal kırılganlık analizinin son aşamasında sorun alanlarının 
belirlenmesi amacıyla, sıcaklık artışı maruziyeti haritaları ile sosyal kırıl-
ganlık haritaları örtüştürülmüş ve yüksek düzeyde sıcak dalgası riski ve 
sosyal kırılganlığa sahip alanlar belirlenmiştir. Elde edilen risk haritaları 
ile sıcak dalgası riskine karşı en savunmasız toplulukların ve potansiyel 
sorun alanlarının mekânsal dağılımı ortaya konulmaktadır (Şekil 28).

Şekil 28: Sıcaklık Artışına Bağlı İklim Riskinin Mevcut Durum (2016) ve Gelecek Dönemlerdeki 
(2030-2050-2065) Mekânsal Dağılımı, Durban Metropol Alanı242 

242 Jagarnath, vd., 2020
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Karşılaştırılabilir Sosyal Kırılganlık Profili (CSVP) 
- Hırvatistan Uygulama Örneği

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yerel yö-
netimler ve uygulayıcılar için kılavuz niteliğinde yöntemsel bir çerçeve 
geliştirilmiştir. Karşılaştırılabilir Sosyal Kırılganlık Profili Oluşturma 
(CSVP - Comparable Social Vulnerability Profiling) olarak adlandırılan bu 
sosyal kırılganlık değerlendirme aracı ile belirli bir alandaki topluluk-
ların (yerel veya ulusal ölçekte olabilir) kırılganlık düzeyleri, değerlen-
dirme sonuçlarının ortak bir paydada karşılaştırılması sonucunda be-
lirlenmektedir. Uygulayıcılar için basitleştirilmiş bir yapıya sahip olan 
CSVP yöntemi, veri basitliğine ve verilerin karşılaştırılabilir olmasına 
dayanmaktadır. Bu süreçte, topluluklar arasında demografik farklılıkla-
rın belirlenmesine ve kırılgan toplulukların mekânsal dağılımlarının tes-
pit edilmesine imkân verecek düzeyde ve ölçekte (belediye, şehir, eyalet 
düzeyi) gösterge setleri, nüfusa dayalı veri toplama ve analiz yöntemleri 
kullanılmaktadır. CSVP yöntemi, 2015 yılında Hırvatistan’ın Lika-Senj 
bölgesinde yer alan on iki belediyenin kırılganlık düzeyini belirlemek 
üzere uygulanmıştır.243

CSVP kapsamında gösterge setlerinin ve ilgili değişkenlerin tanımlan-
ma aşamasında, 2011 yılı Hırvatistan nüfus sayımı verileri dikkate alına-
rak altı temel kırılganlık göstergesi (yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, azınlık 
gruplar, gelir seviyesi ve engellilik/bağımlılık durumu) belirlenmiştir. 
Göstergelerin değerlendirilmesiyle elde edilecek kırılganlık düzeylerinin 
karşılaştırılabilir olması için göstergelerde ağırlıklandırma (ağırlık katsa-
yısı tanımlama) yapılmamış ve göstergeler birbirinden bağımsız ve eşit 
önem seviyesinde değişkenler olarak kabul edilmiştir. Bunun nedeni ise 
göstergelerin ağırlıklandırma süreçlerinin öznel olması ve bunun sonu-
cunda farklılaşan ağırlıklandırma, hesaplama ve toplama yöntemlerinin 
kırılganlık düzeylerine ilişkin sonuçları etkilemesidir.

Altı temel kırılganlık göstergesi arasından kırılganlığı arttıran değiş-
kenler artı (+) işaretiyle gösterilmiş ve kırmızıyla renklendirilmiştir. Bu 
değişkenler arasında; 15 yaş altı ve 65 yaş üstü nüfus grubu, kadın nü-

243 Bu bölümde yapılan değerlendirme ve aktarılan bilgiler UNDP (2017) yayınından alınmıştır.
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fusu, lise altı eğitim seviyesine sahip olanlar (lise mezunu olmayanlar), 
azınlık gruplar, geliri olmayanlar ve engelli (bağımlı) nüfus grupları yer 
almaktadır. Bunun yanı sıra, göstergeler arasından 15-65 yaş arası nüfus 
grubu, erkek nüfusu, ortaöğretim veya yükseköğretim mezunu olanlar, 
çoğunluk gruplar, gelir kaynağı olanlar ve engeli (bağımlılığı) olmayan 
nüfus gruplarının kırılganlığı daha düşük olarak değerlendirildiği için 
eksi (-) işaretiyle gösterilmiş ve yeşille renklendirilmiştir (Tablo 6).

Sosyal kırılganlığın değerlendirilmesi üç aşamada gerçekleştirilmiştir. 
Bu aşamalar; (1) kırılganlık değişkenlerinin hesaplanması ve topluluğun 
kırılganlık profilini temsil eden genel bir tabloya aktarılması, (2) kırıl-
ganlık seviyesini arttıran değişkenlerin karşılaştırılması ve (3) topluluklar 
arasındaki kırılganlık düzeyinin belirlenmesine yönelik tablodaki tüm 
sonuçların ortak bir payda ile karşılaştırılmasıdır. Kırılganlık değişken-
leri hesaplanırken, ilgili kategorideki (yaş, cinsiyet, eğitim vb.) kırılgan 

CSVP Değişkenleri

1. Gösterge: CSVP Yaş Değişkeni 4. Gösterge: CSVP Azınlık Değişkeni

15 yaş altı ve 65 yaş üstü + Azınlık nüfus +
15-65 yaş arası nüfus grubu - Çoğunluk nüfus -

2. Gösterge: CSVP Cinsiyet Değişkeni 5. Gösterge: CSVP Gelir Değişkeni

Kadın nüfus + Geliri olmayanlar +
Erkek nüfus - Gelir kaynağı olanlar -

3. Gösterge: CSVP Eğitim Değişkeni 6. Gösterge: CSVP Engellilik Değişkeni

Lise altı eğitim seviyesi + Engeli/bağımlılığı olanlar +
Lise ve üstü eğitim seviyesi - Engeli/bağımlılığı olmayanlar -

Hesaplama Yöntemi

CSVP değişkeni = * %100
Toplam kırılgan nüfus

Toplam nüfus

Tablo 6: Karşılaştırılabilir Sosyal Kırılganlık Profili (CSVP) Değişkenleri ve Hesaplama Yöntemi
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nüfusun toplam nüfus içindeki payı bulunmaktadır. Kırılganlık seviye-
sini arttıran bu değişkenlerin toplamı karşılaştırılarak toplulukların kı-
rılganlık düzeyi belirlenmektedir. Son olarak, yerel veya ulusal düzeyde 
topluluklar (belediyeler, şehirler) arasındaki kırılganlık seviyesinin be-
lirlenmesi için her topluluğun kırılganlık değişkeni referans kırılganlık 
değişkeni (ortak payda) ile karşılaştırılır. 

Hırvatistan uygulama örneğinde kırılganlık seviyesi belirlenecek olan 
topluluklar 12 belediyeden244 oluşmaktadır. Bu belediyelerin kırılganlık 
düzeylerinin tespitinde her belediyenin kırılganlık değişkenleri referans 
kırılganlık değişkeni olan daha üst seviyeli bölgesel birim ile karşılaş-
tırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda referans değerinden daha yüksek 
değerde olan topluluklar kırmızı (+ işareti), daha düşük değerde olan 
topluluklar ise yeşil (- işareti) ile renklendirilmiştir (Tablo 7). Örneğin yaş 
değişkeni için Lovinac belediyesinin kırılgan nüfus oranı (%50,55), Li-
ka-Senj bölgesinin yaş değişkenliği (referans değer) ile karşılaştırılmış ve 
daha yüksek değerde çıktığı için kırmızı renk ile gösterilmiştir (Tablo 8). 

Değişkenlerin karşılaştırılmasının ardından, kırmızı ile renklendirilen 
kırılganlık değişkenlerinin (ya da + işaretli olan değişkenler) sayısı top-
lanarak sıfırdan artı altıya (0 ile +6) kadar değişen bir aralıkta sunul-
muştur. Aynı işlem tekrarı yeşil ile renklendirilen kırılganlık değişken-
leri için yapılmakta ancak sıfır ile eksi altı (0 ile -6) aralığında bir değer 
sunulmaktadır. Böylece her bir belediyenin (topluluğun) sahip olduğu 
kırılganlığı arttıran ve azaltan değişkenlerin sayısı tespit edilmektedir. 
Kırılganlık değişken değeri en yüksek olan (kırmızı) belediyeler en sa-
vunmasız ve sosyal kırılganlık düzeyi en yüksek toplulukları temsil eder-
ken, en düşük değere sahip olanlar (yeşil) ise kırılganlık seviyesi daha 
düşük olan toplulukları işaret etmektedir. Bu kapsamda;

244 Lovinac, Brinje, Donji Lapac, Gospič, Karlobag, Novalja, Otočac, Perušič, Plitvička J., Senj, Udbina ve 
Vrhovine.
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• Sıfır veya bir (kırmızı, + işaretli) kırılganlık değişkenine sahip topluluk-
lar sosyal kırılganlık seviyesi düşük olanlar olarak tanımlanmış ve hari-
tada yeşil renk ile gösterilmiştir.
• İki (kırmızı, + işaretli) kırılganlık değişkenine sahip topluluklar sosyal 
kırılganlık seviyesi orta-düşük olanlar olarak tanımlanmış ve haritada 
açık yeşil renk ile gösterilmiştir.
• Üç (kırmızı, + işaretli) kırılganlık değişkenine sahip topluluklar orta 
seviyede kırılgan topluluklar olarak tanımlanmış ve haritada sarı renk 
ile gösterilmiştir.
• Dört (kırmızı, + işaretli) kırılganlık değişkenine sahip topluluklar, or-
ta-yüksek seviyede kırılgan topluluklar olarak tanımlanmış ve haritada 
turuncu renk ile gösterilmiştir.
• Beş veya altı (kırmızı, + işaretli) kırılganlık değişkenine sahip topluluk-
lar sosyal kırılganlık seviyesi yüksek olan topluluklar olarak tanımlanmış 
ve haritada kırmızı renk ile gösterilmiştir.

Karşılaştırılabilir	Sosyal	Kırılganlık	Profili	(CSVP)	

1.
	G
ös
te
rg
e	
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ti	

2.
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ös
te
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e	

Se
ti	

3.
	G
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te
rg
e	

Se
ti	

4.
	G
ös
te
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e	

Se
ti	

5.
	G
ös
te
rg
e	

Se
ti	

6.
	G
ös
te
rg
e	

Se
ti	 Toplam	

Sosyal	
Kırılganlık	
Düzeyi	

Topluluk	1	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 0	 +6	 Yüksek	

Topluluk	2	 -	 +	 +	 +	 +	 +	 -1	 +5	 Yüksek	

Topluluk	3	 -	 -	 +	 +	 +	 +	 -2	 +4	 Orta	

Topluluk	4	 -	 -	 -	 +	 +	 +	 -3	 +3	 Orta	

Topluluk	5	 -	 -	 -	 -	 +	 +	 -4	 +2	 Orta	

Topluluk	6	 -	 -	 -	 -	 -	 +	 -5	 +1	 Düşük	

Topluluk	7	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -6	 0	 Düşük	

Tablo 7: Karşılaştırılabilir Sosyal Kırılganlık Profili (CSVP) Örnek Değerlendirme Tablosu245

245 UNDP (2017) yayınındaki orijinal tablo, yazarlar tarafından Türkçeleştirilmiştir.
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Tablo 8: Karşılaştırılabilir Sosyal Kırılganlık Profili (CSVP): Lika-Senj/Hırvatistan Örneği246 

246 UNDP (2017) yayınındaki orijinal tablo, yazarlar tarafından Türkçeleştirilmiştir.
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Şekil 29: Lika - Senj/Hırvatistan CSVP Haritaları
(Ulusal ve Yerel Ölçekte Sosyal Kırılganlık Haritaları)247 

247 UNDP (2017) yayınındaki orijinal harita (üstte yer alan) ve veriler kullanılarak yazarlar tarafından 
hazırlanmıştır.
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Belediyelerde İyi Uygulama ve Proje Örnekleri

İklim değişikliği ve göç arasındaki ilişkinin yönetilmesinde belediyelerin 
önemli görev ve sorumlulukları olduğu bu kitapta sıklıkla vurgulanmak-
tadır. Bu tespit hem göç veren hem de göç alan konumdaki belediyelerin 
tümü için geçerlidir. Göç veren belediyelerin, öncelikle göçü tek seçenek 
haline getiren etmenleri ortadan kaldırmaları, bunun yanı sıra, göç ver-
mekten kaynaklanan, başta iktisadi ve toplumsal küçülme olmak üzere, 
sorunlara müdahale etmeleri beklenmektedir. Göç alan belediyelerin ise 
göç eden nüfusun temel ihtiyaçları ile nüfus artışı kaynaklı artan kentsel 
hizmet talebini karşılamaları ve göçmenlerle yerleşik gruplar arasında 
uyumu sağlayacak politikaları geliştirmeleri gerekmektedir. Bunlara ila-
ve olarak, tüm belediyelerin yetki ve etki alanlarında yaşayan göçmen-
lerin, diğer dezavantajlı gruplarla birlikte iklim değişikliği karşısındaki 
kırılganlıklarını azaltacak eylemler geliştirmeleri gerekmektedir.
 
Son yıllarda dünyanın pek çok bölgesinde kent yönetimlerinin bu amaç-
larla çalışmalar yaptıkları gözlenmektedir. Her ne kadar bu çalışmaların 
büyük bölümü küçük ölçekli ve sorunun kısa vadedeki yansımalarını çö-
zecek türden çalışmalar olsa da bu tür örneklerin pek çok kentte başla-
mış olması oldukça önemlidir. Son yıllarda kentler arasında birbirinden 
öğrenme ve iyi uygulamaları tekrar etme eğiliminin güçlendiği göz önü-
ne alındığında iyi uygulamaların “kar topu etkisi” yaratacağı ve hızlı bir 
şekilde yaygınlık kazanacakları düşünülebilir. Kent ağlarının da bu sü-
rece olumlu katkılar yapacakları, birbirinden öğrenme ve iyi uygulama-
ları uyarlayıp kullanma süreçlerini kolaylaştıracakları beklenmelidir. Bu 
örnek uygulamaların yaygınlık kazanabilmeleri için kapsamlı bir eylem 
çerçevesinin parçası olarak geliştirilmeleri gereklidir. Tekil uygulamalar 
kısa dönem için farkındalık yaratmak ve sorunun en acil yanlarına çö-
züm bulmak için önemli olsalar da yaygın etki için uzun erimli ve kap-
samlı planlama çalışmaları ile eylem çerçevelerinin geliştirilmesi gerekir. 
Aşağıda yer alan tabloda, bazı iyi uygulama örneklerine ilişkin bilgiler 
yer almaktadır.
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Kentler
Kentin İklim ve 
Göç Bağlamındaki 
Profili

Yapılan Örnek Çalışma
ve Uygulamalar 

Freetown, Sierra 
Leone

Kırsal alandan iklim 
değişikliği kaynaklı 
(kuraklık, tarımsal 
verimlilik düşüşü 
gibi) ciddi göç almak 
ve buna bağlı olarak 
düzensiz kentleşme 
ve yeni gelenlerin 
istihdam sorunları 

2018 yılında Freetown Dönüşüm Planı 
(Transform Freetown Plan), 3 yıllık bir kentsel 
gelişme vizyonu olarak yürürlüğe giriyor.
İhtiyaç tespiti ve çözüm önerileri için 
kentlilerle 300’den fazla toplantı ve görüşme 
yapılarak iklim riski altındaki gruplar ve 
bunların ihtiyaçları belirleniyor. 
Eylemlerden birisi, genç göçmenlerin 
istihdamda öncelikli oldukları bir katı atık 
toplama sisteminin kurulması oluyor.   

Houston, Amerika 
Birleşik Devletleri

Ülke içinde pek çok 
yerden gelen göçün 
yanı sıra, Güney 
Amerika kaynaklı 
göçe de ev sahipliği 
yapmaktadır. 
Katrina Kasırgası 
sonrasında 250.000 
dolayında göçmen 
kente yerleşmiştir.  

Kente gelen göçmenler için uyum nokta-
sında dil önemli bir bariyer haline gelmiştir. 
İngilizce bilmeyenlerin hizmetlere ve bilgiye 
erişimi sorun teşkil etmiştir.

Bu sorunu çözmek için Dil Erişim Planı 
(Houston Language Access Plan) geliştirilmiş-
tir. Plan, yerel düzeydeki tüm kurumların 
İngilizce bilmeyen kentlilere kendi dillerinde 
hizmetlere erişme olanağı sağlamasını 
güvence altına almıştır.

2020 yılında, Harvey Kasırgasının neden 
olduğu yıkımdan hareketle, Houston Re-
zilyans Stratejisi (Resilience Houston Strategy) 
geliştirilmiştir. Taşkına maruz bölgelerde 
yaşayan dezavantajlı kesimleri hedef  alan 
strateji, taşkın riskli bölgelerdeki nüfusun gü-
venli bölgelere taşınmasını, bölgede kalmak 
isteyenlerin ise risk azaltım kapasitelerini 
artırmayı hedeflemiştir.   

Dakka, Bangladeş Ülkenin birçok 
bölgesinden göç alan, 
halihazırda iklimsel et-
kilere karşı kırılganlığı 
çok yüksek bir kent. 
Tahminlere göre her 
gün kente 2000 kişi 
göç etmektedir. 
Göçmenlerin barınma, 
iş ve temel hizmetlere 
erişimi ciddi biçimde 
yetersizdir. 

Göçmenlerin barınma sorunu için geçici 
sığınma evleri sağlanmaktadır. Belediyenin 
finanse ettiği bu yerler, göçmenlere geçici 
olarak güvenli barınma olanağı ve temel bazı 
hizmetlere erişim imkânı sağlamaktadır. 
Kente yeni gelenlerin kendilerine kalıcı bir 
yaşam ortamı sağlayana kadar, olumsuz 
iklimsel etkilere maruz kalmalarını önlemek 
ve iklim kaynaklı zararları azaltmak temel 
amaçtır. 
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Yerel Yönetimler İçin Finansman Kaynakları

Bugün pek çok ülkede yerel yönetimlerin karşılaştıkları güçlüklerin 
başında kurumsal kapasite ve finansman kaynaklarının yetersizliği gel-
mektedir. Bu güçlük, belediyelerin iklim değişikliği ve göç ilişkisini yö-
netmeleri için gereken politika ve eylemleri geliştirmelerini de zorlaş-
tırmaktadır. Bu çerçevede, yeni finansman olanaklarına ihtiyaç olduğu 
açıktır. Öte yandan, yeni finansman olanakları geliştirilinceye kadar 
belediyeler mevcut iklim finansman kaynaklarından etkili bir şekilde 
yararlanmanın yollarını değerlendirmelidir. Kitabın bu son bölümün-
de, belediyelerin yararlanabilecekleri uluslararası fonlardan bazılarına 
ilişkin bilgiler aktarılmaktadır. 

Kentler
Kentin İklim ve 
Göç Bağlamındaki 
Profili

Yapılan Örnek Çalışma
ve Uygulamalar 

Sao Paulo,
Brezilya

Brezilya kentleri içinde 
en yüksek oranda 
göçmen ve mülteci 
barındıran kenttir. 
Ülke içi göçün yanı 
sıra, ülke dışından da 
göç almaktadır.
2010 Haiti Depremi 
sonrasında Brezilya’ya 
göç edenlerin yarısı bu 
kente yerleşmiştir. 
Kentteki düzensiz 
konut alanları ve 
buralarda yaşayanlar, 
başta taşkın olmak 
üzere çeşitli iklimsel 
tehlikelerin tehdidi 
altındadır. 

2014 yılında kurulan acil durum sığınma 
evleri, ani mülteci ve göçmen akınlarında 
geçici olarak barınma sorununu çözmeyi 
hedeflemektedir. 

Bu ve bunun gibi eylemlere genel bir çerçeve 
olarak 2020 yılında 2021-2024 dönemi için 
Göçmenlere Yönelik Politikalara dair Be-
lediye Planı (Municipal Plan of  Policies for 
Immigrants for 2021-2024) adıyla bir plan 
yürürlüğe sokulmuştur. 

Plan, göçmenlere koruma sağlamanın 
yanı sıra, yerinden edilmiş insanların 
ihtiyaçlarının karşılanmasını kentin karar 
ve politikalarının tümünde gözetilmesini 
amaçlamaktadır. 

Tablo 9: İklim Değişikliği ve Göç İlişkisi Bağlamında İyi Uygulama Örnekleri

Kaynak: Roderick vd. (2021) yayınından yazarlar tarafından derlenmiş ve tercüme edilmiştir.
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Yeşil İklim Fonu (GCF)

2009 yılında Kopenhag’da düzenlenen COP15. Taraflar Konferansı’n-
da ilk kez dile getirilen ve bir sonraki yıl yapılan konferansta kurumsal-
laştırılan Yeşil İklim Fonu248 (Green Climate Fund-GCF), halen Paris Anlaş-
ması’nın en önemli finansman mekanizmasıdır. Başta gelişmiş ülkeler 
olmak üzere, fona katkı verebilecek tüm ülkelerden gelecek katkılar ile 
oluşturulan fon ile az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere mali destek 
sağlanması ve böylece bu ülkelerin Paris Anlaşması çerçevesindeki kat-
kılarını yerine getirmelerinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Fon 
kapsamında, 2020 yılından itibaren yarısı önleme, diğer yarısı ise uyum 
amaçlı çalışma ve projelere tahsis edilmek üzere 100 milyar ABD doları 
tutarında parasal kaynak oluşturulacağı taahhüt edilmiştir. Şu ana ka-
dar 10 milyar ABD doları düzeyinde kaynak toplanan fon kapsamında 
farklı ülkelerde projelere destek sağlanmaya başlanmıştır.249

Özellikle iklim değişikliğine uyum ekseninde fonlanan projeler arasında 
iklim göçü ile doğrudan ya da dolaylı ilişkilere sahip projeler gözlenmek-
tedir. Bu projeler kapsamında genel olarak, iklim değişikliğinin olumsuz 
bazı etkilerinin gözlendiği yerlerde, yerel topluluğun rezilyansını arttır-
mak, iklimsel tehlikelerden erken haberdar olunmasını sağlamak, geçin-
me olanaklarını çeşitlendirmek, su ve gıda gibi temel kaynakları orta ve 
uzun vadede güvence altına almak gibi hedefler belirlenmektedir. Yeşil 
İklim Fonu, kent yönetimleri için önemli bir uluslararası finansman ola-
nağıdır. Ancak ülkemiz henüz Paris İklim Anlaşması’na taraf  olmadığı 
ve gelişmekte olan ülke statüsünde sayılmadığı için belediyelerimizin bu 
fondan yararlanma olanağı şu an için bulunmamaktadır. Bu durumun 
ilerleyen dönemde değişmesini, ülkemizin de Paris İklim Anlaşması’nı 
kabul eden ülkeler arasında yerini almasını ve gelişmekte olan ülke sta-
tüsünün kabul edilmesini umuyoruz.  

248 https://www.greenclimate.fund/
249 https://www.greenclimate.fund/about/resource-mobilisation; https://www.greenclimate.fund/projects
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Kent İklim Finansı Boşluk Fonu (Gap Fonu)

2020 yılında çok sayıda uluslararası kuruluşun ortak çalışması sonucu 
olarak kurulan Kent İklim Finansı Boşluk Fonu250 (City Climate Finance 
Gap Fund), kentlere ve kent yönetimlerine mali destek sağlama konu-
sunda son yıllarda ortaya çıkan önemli fırsatların başında gelmektedir. 
Uluslararası ve ulusal düzeydeki finansman olanaklarının yetersizliği ve 
finansman alanındaki boşluklardan hareketle geliştirilen fonun paydaş-
ları arasında, Alman ve Lüksemburg Hükümetleri, Dünya Bankası, Av-
rupa Yatırım Bankası, İklim ve Enerji için Başkanlar Sözleşmesi, C40 ve 
ICLEI kent ağları yer almaktadır. 

Dünyanın ve iklim politikasının geleceğinin kentlerle sıkı bir biçimde 
ilişkili olduğu gerçeğinden hareket eden bu fon, az gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülke kentlerinde iklim değişikliği ile mücadele kapsamında 
karbon emisyonlarını azaltacak, yerel topluluğun iklimsel etkilere karşı 
rezilyansını arttıracak ve bu kentlerin iklim politikası hedeflerine ulaş-
malarını kolaylaştıracak projelere parasal kaynak sağlamayı amaçla-
maktadır. Desteklenmesi söz konusu olan projeler, iklim kaynaklı göçle 
de doğrudan ve dolaylı biçimde ilişkili olabilmektedir. Özellikle iklim-
sel etkilere karşı zarar görebilirliğin azaltılması ve uyumun sağlanması 
sektörü bağlamında, iklim kaynaklı göç ve göçmenlerin iklim rezilyansı 
konularındaki proje ve çalışmaların bu fondan yararlanması mümkün 
olabilir.251 Türkiye her ne kadar OECD ülkesi olsa da ülkemiz kentle-
rinin ve belediyelerinin bu fondan yararlanmalarına engel olan bir du-
rum bulunmamaktadır.

BM Çok Taraflı Göç Güven Fonu (GCM Fonu)

Bu fon, BM Çok Taraflı Göç Güven Fonu (UN Migration Multi-Partner 
Trust Fund) adı altında 2019 yılında, Göç için Küresel Mutabakat’ın 
(GCM) uygulanması amacıyla geliştirilecek projelere finansman desteği 
sağlamak amacıyla kurulmuştur. 2020 yılı Ekim ayında, fon kapsamın-
da Şili’nin Santiago kenti ile Meksika’nın Meksiko kentinde göçmen 
işçilerin ve mültecilerin düzgün işlere ve sürdürülebilir geçinme olanak-

250 https://www.citygapfund.org/
251 Başvuru yeterlilik kriterleri ve fonlamada öncelikli sektör ve proje alanları için şu linke bakılabilir: https://
www.citygapfund.org/eligibility-criteria
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larına erişimini kolaylaştırmak için yerel kapasite oluşturulması amaçlı 
ortak bir projenin destekleneceği duyurulmuştur. İki yıl sürecek ve yak-
laşık 1,7 milyon ABD doları kaynak gerektiren bu proje, IOM ve UN-
HCR’nin teknik desteği ve yerel ve merkezi yönetimlerin işbirliği içinde 
gerçekleştirilecektir.252 Bu projenin niteliğinden ve fonun isminden de 
anlaşılacağı üzere, fon kapsamında desteklenecek yerel nitelikli projele-
rin çok paydaşlı olması, ulusal ve uluslararası düzeylerde farklı kurum ve 
kuruluşların işbirliğinde geliştirilip uygulanması beklenmektedir. 

GCM’nin ikinci hedefi göçe sebep olan etmenlerin azaltılmasıdır. Bu 
kapsamda çevresel bozulma ve iklim krizinin olumsuz etkileri de diğer 
doğal afetlerle birlikte göç etmeni olarak sayılmaktadır. Bu da kentlere 
ve belediyelere iklim göçü ile ilgili proje ve çalışmalarına, bu fon kap-
samında kaynak arama imkânı vermektedir. 2021 yılı itibarıyla fonda 
toplanan parasal kaynak miktarı yaklaşık olarak 17,2 milyon ABD dola-
rı olup, bunun 14,4 milyon dolarlık bölümü 10 farklı ülkedeki projelere 
tahsis edilmiştir.253 Türkiye bu fona bugüne kadar katkı yapan ülkeler-
den birisi olmuştur. Fona en çok katkıyı Almanya, Birleşik Krallık ve 
Norveç yapmıştır. 

Küresel İklim Değişikliği İttifakı Artı İnisiyatifi
(GCCA+) Fonu

2008 yılından beri faal olan bu inisiyatif  (Global Climate Change Alliance 
Plus-GCCA+), Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği karşısında zarar göre-
bilirliği en yüksek olan ülkelere yardım amaçlı en önemli girişimidir.254  
Kurulduğu günden bugüne Afrika, Asya, Karayipler ve Pasifik’te pek 
çok ülkede 80’den fazla projeye mali destek sağlayan girişim, Paris An-
laşması ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gibi girişimlerin uygulan-
masını kolaylaştırmayı da önceliklendirmektedir. Girişimin fon sağladığı 
projelerin, iklim değişikliğini önleme ve uyumun yanı sıra, iklim değişik-
liğine rezilyans oluşturmak üzere afet risklerini azaltmayı hedeflemesi 
de beklenmektedir. Bu fonun hedeflediği ülkelerin çoğunlukla, iklim de-
ğişikliğine karşı çok kırılgan olan az gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan 
küçük ada devletleri oldukları hatırda tutulmalıdır.  

252 Roderick, vd., 2021
253 http://mptf.undp.org/factsheet/fund/MIG00
254 https://www.gcca.eu/about-eu-gcca
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Bölüm Son Sözü 

İklim değişikliği ve göç ilişkisinin tüm yönleriyle yönetilmesi ko-
nusu belediyelerin gündeminde yer almaya başlamıştır. Bu çer-
çevede, bazı kent yönetimlerinin göçmenlerin korunması ve ik-
lim etkileri karşısındaki kırılganlıklarının azaltılması için somut 
uygulamalar ve projeler geliştirdikleri gözlenmektedir. Halen 
sayıları sınırlı olan bu örnek uygulama ve çalışmaların yaygınlık 
kazanması gerekmektedir. Uygulamaların süreklilik kazanmala-
rı ve yaygın etki yapmaları için kapsamlı bir eylem çerçevesinin 
parçası olarak geliştirilmeleri gereklidir. Bunu sağlamanın bir 
yolu ise mevcut araçları etkili biçimde kullanmaktır. 

Bu bağlamda, yerel iklim mücadelesinin iki önemli aracı olan 
İklim Eylem Planları ve Risk ve Sosyal Kırılganlık Analizi çalış-
maları önem taşımaktadır. İklim eylem planları, iklim değişik-
liğini önleme ve uyuma yönelik yaklaşımları ile göçe sebebiyet 
veren zorlayıcı etkilerin önüne geçmeyi, kentleri ve göçmenleri 
iklim değişikliği karşısında daha korunaklı ve dayanıklı hale ge-
tirmeyi hedefleyen bir eylem çerçevesi olarak düşünülmelidir. 
Kırılganlık analizleri ise belediyelere etki alanları içindeki göç-
men grupların hangi iklimsel etkilere maruz kalacaklarını, sa-
vunmasızlıklarının biçim ve düzeylerini, uyum ve korunma için 
nelere ihtiyaç duyduklarını belirleme fırsatı sunacaktır. 

Tüm bu çalışmaları yapabilmek için yerel yönetimlerin finans-
man kaynaklarına gereksinimleri olduğu açıktır. Uluslararası 
kuruluşlar tarafından en çok fon sağlanan alanlardan biri iklim 
değişikliğidir. Belediyeler, geliştirecekleri projeler üzerinden bu 
fonlara başvurabilirler. Üretilecek projelerde mevcut göçmen 
profilinin ve olası iklim kaynaklı göç durumunun göz önünde 
bulundurulması gerektiği unutulmamalıdır. 
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İklim değişikliği günümüzün en önemli küresel sorunlarından birisidir. 
Çözümü her geçen gün daha acil hale gelen iklim sorunu, sadece ge-
lecek kuşaklara yönelik bir tehdit oluşturmuyor. Bugün dünyanın her 
bölgesinde insanlar, iklim değişikliğinin etkilerini bizzat deneyimliyor-
lar. Bu deneyim kimi zaman aşırı hava olayları, taşkınlar, sıcak dalga-
ları, kuraklık, deniz seviyesinin yükselmesi gibi somut iklimsel olaylar 
üzerinden doğrudan yaşanırken kimi zaman ise daha dolaylı etkiler 
üzerinden yaşanmaktadır. Dolaylı etkiler, iklim değişikliğinin çoğaltan 
etkisine konu olan mevcut ekonomik, toplumsal ve siyasal sorunlar bağ-
lamında karşımıza çıkmaktadır. Gıda fiyatlarındaki artıştan su kıtlığına, 
ekonomik daralma ve işsizliğin artışından sağlık sorunlarına kadar çok 
sayıda sorunun bir şekilde iklim değişikliği ile bağlantısı bulunmaktadır.
İster doğrudan ister dolaylı yollardan olsun iklim değişikliğinin olum-
suz etkilerine en fazla maruz kalan toplumsal kesimler çoğu durumda 
sorunun ortaya çıkmasında en az payı olanlardır. Failleri ile kurbanları 
arasındaki orantısızlık, iklim sorununun en çarpıcı niteliklerinden bi-
risidir. Dolayısıyla, iklim sorununa yaklaşımda hem sorununun ortaya 
çıkardığı doğrudan ve dolaylı etkilere hem de tüm bu etkilerin en çok 
kimleri ve ne şekilde etkilediğine bakılması önemlidir. İklim sorununun 
sadece teknik bir sorun olmadığı, aynı zamanda toplumsal adaletle ya-
kından ilişkili siyasal bir sorun olduğu gerçeği, ancak bu tür çok yönlü 
bir bakış açısı ile kavranabilir.

İklim değişikliğinin toplumsal sonuçlarından birisi de göç hareketleri-
dir. İklim değişikliği, ani veya yavaş gelişen olaylar nedeniyle göçe se-
bep olabildiği gibi mevcut göç hareketlerinin kentsel dinamikler üze-
rindeki etkilerini de artırmaktadır. Bugün dünyanın pek çok bölgesinde 
iklim değişikliği ile göç arasındaki çok boyutlu ilişkinin somut sonuçları 
gözlenmektedir. Bu sonuçların ileride daha da artacağı açıktır. İklime 
bağlı göç hareketlerinin bir kısmı zorunlu yer değiştirmeler olarak, bir 
kısmı da uzun süreli iklimsel etkiler nedeniyle isteğe bağlı göçler şek-
linde gerçekleşmektedir. Zorunlu ya da isteğe bağlı bu göçler, kalıcı ya 
da geçici nitelikte olabildiği gibi, bazen ülke içinde, bazen de sınır ötesi 
hareketlerdir. Dahası, iklimsel afetler sonrası risk azaltımı ve yara sar-
ma çalışmaları kapsamında kamu eliyle yapılan planlı yer değiştirme 
uygulamaları da iklime bağlı göçün bir türü olarak kabul edilmektedir. 
İklim değişikliği ve göç arasındaki ilişkinin ele alınmasında çok yönlü 
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bir bakış açısına gereksinim duyulmaktadır. Aksi takdirde iklim deği-
şikliğini sadece bir göç etmeni olarak ele almak gibi bir durum orta-
ya çıkar ki bu da konunun eksik biçimde kavranması anlamına gelir. 
İklim değişikliği, farklı türde göç hareketlerine neden olabildiği gibi, 
her ne nedenle göç etmiş olursa olsun bir bölgede yeni bir yaşam kur-
ma arayışında olan göçmenler üzerinde olumsuz etkileri olan bir çevre 
sorunudur. Anayurtlarından farklı ve alışkın oldukları toplumsal ilişki 
ağlarından uzak bir ortamda yaşamak zorunda kalmanın getirdiği ek 
külfet ve zorluklar nedeniyle göçmenler ve mülteciler, tüm dezavantajlı 
gruplar içinde iklim değişikliğine karşı çoklu kırılganlıklarıyla ön plana 
çıkmaktadır. Dil problemi, sosyal dışlanma, gelir ve geçim kaynakları-
nın düzensiz ve yetersiz olması, düşük nitelikli konutlarda yaşama ve 
benzeri sorunlar göçmen grupların kırılganlıklarını arttıran unsurların 
başında gelmektedir. Bu çerçevede, merkezi ve yerel yönetimlerin, iklim 
ve göç ile ilgili plan ve politikalarını geliştirirken göçmen ve mültecilere 
ilişkin çoklu kırılganlık durumlarını dikkate almaları gerekmektedir. 

Günümüzde iklim siyasetinin ana aktörlerinden birisi olan yerel yö-
netimlerin, özellikle de belediyelerin, göç yönetişiminde de önemli bir 
aktör oldukları açıktır. Göç yönetişimi alanındaki mevcut çalışmalar; 
iklim kaynaklı göçün olabildiğince azaltılması (engelleyerek değil göçe 
zorlayan nedenleri ortadan kaldırarak), göçün kaçınılmaz olduğu du-
rumlarda ise göçmenlerin insan hakları esasına dayanarak korunma-
larını esas alacak şekilde göç sürecinin yönetilmesi gerektiğine işaret 
etmektedir. Gerek iklim değişikliğinden kaynaklanan olumsuz etkilerin 
azaltılması yoluyla insanların göç etmek zorunda kalmalarının önüne 
geçilmesi gerekse göç nedeniyle beklenmeyen nüfus artışı ile altyapı ve 
kentsel hizmetler üzerinde ortaya çıkabilecek baskının yönetilmesi be-
lediyeler açısından önemli eylem ve politika alanlarına karşılık gelmek-
tedir. Belediyelerin bir yandan iklim değişikliği ve beklenmeyen nüfus 
artışı nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuzlukları azaltmaya yönelik 
veri temelli ve planlı çalışmalar yürütmesi, diğer yandan hak temelli bir 
yaklaşımla göç yönetişimi sürecinde rol almaları beklenmektedir. 

Belediyelerin iklim kaynaklı göçü azaltabilmeleri için öncelikle yetki ve 
etki alanlarında iklim değişikliğinin olası etkilerini kapsamlı bir şekil-
de araştırmaları ve bu etkiler içinde göçe neden olma ihtimali olanları 
belirlemeleri gerekmektedir. Bu tespitlerin ardından, göçü tetiklemesi 
muhtemel iklimsel etkilere maruz kalacak bölgeler ile toplumsal kesim-
lere yönelik iktisadi, sosyal ve mekânsal politikalar geliştirilmelidir. Bu 
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politikalarla, olası göç nedenlerinin ortadan kaldırılması ya da göçü tek 
seçenek olmaktan çıkaracak uyum seçeneklerinin sağlanması hedeflen-
melidir. Göçmenlerin korunması ise göçün kaçınılmaz olduğu durum-
larda göç etmek zorunda kalan kişi ya da grupların kendi kaderleri ile 
baş başa bırakılmamaları anlamına gelmektedir. Göç etmek ve bu yolla 
yeni bir yaşam arayışı içinde olmak, temel bir insan hakkı olarak görül-
meli ve bu haktan yararlanmak isteyenlere destek olunmalıdır. Bu kap-
samda belediyeler, yetki ve etki alanlarındaki göçmen grupların temel 
yaşamsal ihtiyaçlarını sağlayacak tedbirleri almalıdır. Bunun ardından, 
diğer dezavantajlı gruplarla birlikte göçmen grupların iklim değişikliği 
karşısındaki kırılganlıklarını tespit etmeli ve kırılganlıkları en aza in-
direcek, rezilyansı arttıracak eylem ve politika seçeneklerini geliştirip 
devreye sokmalıdır. Aksi takdirde, göçmenlerin ve diğer dezavantajlı 
grupların süreç içinde daha da marjinalleşmeleri ve kırılganlıklarının 
daha da artması kaçınılmaz olacaktır. 

Bu değerlendirmeler ışığında bakıldığında, iklim değişikliği ve göç olgu-
larının belediyelerin omuzlarına ağır bir yük ve büyük bir sorumluluk 
yüklediği açıktır. Halihazırda kaynak ve kapasite sorunları başta olmak 
üzere pek çok sorunla karşı karşıya olan belediyelerin, iklim değişik-
liği ile göç ilişkisinden kaynaklı sorumluluklarını başta merkezi yöne-
tim olmak üzere diğer paydaşlardan destek almadan yerine getirmeleri 
gerçekçi değildir. Bu nedenle, göç konusundaki uluslararası hukukun 
ve yönetişim çerçevesinin, iklim değişikliğini de gözetecek şekilde ye-
nilenmesi her geçen gün önem ve aciliyet kazanmaktadır. Oysa bugün 
iklim değişikliğini göç etmeni olarak kabul eden ve iklim göçmenle-
rine koruyuculuk sağlayan, göç ettikleri ülkelerde destek görmelerine 
ve kırılganlıklarının azaltılmasına imkân veren bağlayıcı bir anlaşma 
bulunmamaktadır. 

Bu yasal ve yönetsel boşluğun en çok etkilediği yerler kentler, yönetim 
birimleri ise belediyelerdir. Dünyanın pek çok ülkesinde belediyeler, 
tüm hemşehrilerini iklime bağlı göçten, dezavantajlı hemşehrilerini 
ise iklim değişikliği etkilerinden korumak sorumluluğunu, yeterli yasal, 
kurumsal ve mali olanaklardan yoksun bir şekilde yerine getirmeye ça-
lışmaktadırlar. Bu sorunun aşılabilmesi için belediyelerin uluslararası 
kuruluşlar ile ulusal hükümetler üzerinde talep ve baskı oluşturmaları 
gerekmektedir. Kent ağları ve öncü kentlerin liderleri eliyle bu tür giri-
şimler, 2018 sonrasında hız kazanmıştır. Belediye Başkanları Göç Kon-
seyi’nin kurulması son yıllarda atılmış en önemli adımdır. Kitlesel göç 
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alan belediyelerin yerel düzeydeki sorunlara yanıt üretmeleri ve iklim 
sorununun göçmenler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebil-
meleri için gereken yasal ve kurumsal çerçevenin oluşturulması, Göç 
Konseyi ve ilgili diğer kent ağları ile işbirliği içinde yürütülecek çalışma 
ve girişimlere bağlıdır.

Uluslararası düzeyde yeni hukuk ve yönetişim araçları gelişene kadar, 
eldeki mevcut araçların etkin kullanımı da belediyeler açısından önemli 
bir fırsat penceresi olarak görülmelidir. Bu fırsat penceresinin farkın-
da olan bazı kentlerde iyi uygulamalar gözlenmektedir. Göçmenlere 
dil desteği sağlayan düzenlemeler, geçici barınma ve acil durum sığın-
ma evleri oluşturulması, genç göçmenlere belli sektörlerde istihdam 
önceliği verilmesi gibi uygulamalar önemli örnekler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu uygulamaların arttırılması için belediyelerin proaktif  
bir politika yapma yaklaşımını benimsemeleri ve bu bağlamda mev-
cut plan ve politika araçlarını etkin bir şekilde kullanmaları gerekmek-
tedir. Bunun akla en yatkın yollarından birisi, yerel iklim mücadelesi 
ile göç yönetişimi arasında güçlü ilişkiler kurmaktır. Belediyeler, yerel 
iklim mücadelesi kapsamında halen kullanılmakta olan bazı plan ve 
politika araçlarını, hem göçmen grupların iklim değişikliği karşısındaki 
kırılganlıklarını giderecek hem de iklime bağlı göçten kaynaklanacak 
olası sorunlara yanıt üretecek şekilde uyarlayıp kullanabilirler. Bu araç-
lar içinde en önemli ikisi; İklim Eylem Planları ve Risk ve Sosyal Kırıl-
ganlık Analizleri’dir. 

Yerel iklim mücadelesinin en önemli araçlarından olan iklim eylem 
planları, bir belediyenin yetki alanı içerisinde iklim değişikliği ile mü-
cadele etmek için devreye sokacağı eylem ve politikaların sistematik bir 
çerçevesini oluşturmaktadır. İklim eylem planlarının iki temel bileşe-
ninden ilki, iklim değişikliğini önleme amaçlı emisyon envanteri, ikin-
cisi ise iklim değişikliğine uyum amaçlı risk değerlendirmesidir. Beledi-
yelerin, iklim eylem planlarını göç ile ilişkili olarak kullanmaları önerisi 
daha çok ikinci bileşenle, yani risk değerlendirmesi ile ilişkilidir. İklim 
eylem planların yerel düzeyde etkili bir plan ve politika aracı olabilme-
leri ise bir dizi koşula bağlıdır. Bu koşullar arasında; planların doğru 
yöntem ve içerikte hazırlanmaları, kanıta dayalı olmaları ve yere özgü 
güncel veriden hareketle üretilmeleri yer almaktadır. 
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Doğru yöntemle hazırlanan iklim eylem planları, belediyelere kendi 
bölgelerini tehdit eden iklim değişikliği etkilerini tespit etme ve bu etki-
ler içinde göç hareketlerine neden olma ihtimali olanları da belirleme 
olanağı verecektir. Göçün olabildiğince azaltılması hedefi doğrultusun-
da belediyeler, iklim eylem planlarında göç etmeni olarak tespit edilen 
iklimsel etkilere yönelik somut tedbir ve eylemleri geliştirebilirler. Bun-
ların yeterli olmadığı ve göçün kaçınılmaz olduğu durumlar içinse, ilgili 
kesimlere “korunaklı göç” olanağı sağlayacak tedbir ve önlemlere iklim 
eylem planının önerileri arasında yer verebilirler. 

İklim eylem planları kapsamında göçün ele alınışı yukarıda sayılanlar-
la sınırlı değildir. Bir yerleşmede gözlenen iklim değişikliği etkileri, o 
yerleşmede yaşayan tüm toplum kesimleri için olumsuz sonuçlar ya-
ratmaktadır. Bu olumsuz sonuçlar, korunmasız ve dezavantajlı toplum 
kesimleri üzerinde daha orantısız bir biçimde kendisini göstermekte-
dir. İklim değişikliği, çoklu kırılganlıkları sebebiyle göçmenleri, yerleşik 
gruplara kıyasla daha ağır ve şiddetli biçimde etkilemektedir. Dolayı-
sıyla, iklim eylem planları kapsamında yapılacak risk analiz ve değer-
lendirmeleri o bölgedeki göçmenlerin kırılganlık durum ve düzeyleri-
ni tespit etmeli ve bunları haritalamalıdır. Bu veri ve bilgiler, göçmen 
grupların kırılganlıklarını azaltacak ve rezilyanslarını arttıracak eylem 
ve politikaların iklim eylem planlarının önerileri arasında yer alması-
nı sağlayacaktır. Dolayısıyla iklim eylem planları, hem göçü azaltan ve 
zorunlu hallerde göçü korunaklı hale getiren hem de göçmenleri iklim 
değişikliği karşısında daha korunaklı, dirençli ve uyumlu hale getiren 
bir eylem çerçevesi olarak düşünülmelidir. 

Belediyeler tarafından kullanılması önerilen bir diğer mevcut politika 
aracı ise risk ve sosyal kırılganlık analizleridir. Bu analizler aslında iklim 
eylem planlarının risk bileşeni kapsamında yapılan analizlerle paralellik 
taşımaktadır. Dolayısıyla belediyelerin, yetki alanlarında kapsamlı risk 
ve kırılganlık analizleri yapmaları, iklim eylem planlarını hazırlamala-
rına da ciddi destek sağlayacaktır. Ancak her iki plan ve politika aracı 
arasında bağlayıcılık ilişkisi kurmak zorunlu değildir. İki çalışma birbi-
rinden bağımsız olarak da geliştirilebilir. 

Risk ve sosyal kırılganlık analizleri iklim değişikliği bağlamında ele 
alındığında, belli bir bölgede olumsuz iklimsel etkilere maruz kalacak 
toplum kesimleri içinde en savunmasız olanların, diğer bir deyişle zarar 
görebilirliği en yüksek olanların tespit edilmesini amaçlamaktadır. Bu 
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tespit, sadece ilgili toplumsal kesimlerin belirlenmesi ile sınırlı değil-
dir. Zarar görebilirliğin farklı biçim ve düzeyleri ile zarar görebilirlik 
etmenleri ve tüm bunların mekânsal dağılımı da ortaya konulmalıdır. 
Dolayısıyla risk ve sosyal kırılganlık analizleri, belediyelere hizmet ver-
mekle yükümlü oldukları topluluğun profilini çıkarmalarına, bu toplu-
luk içindeki özel gereksinimi olan dezavantajlı grupları belirlemelerine, 
bu grupları hassas ve kırılgan hale getiren niteliklerinin saptanmasına 
ve tüm bu veri ve bilgilerin mekânsal olarak kodlanmasına, diğer bir 
deyişle haritalanmasına olanak vermektedirler. Bu kapsam ve anlayışla 
yapılacak risk ve sosyal kırılganlık analizleri kapsamında; ilgili bölgede-
ki göçmen gruplara ve mültecilere özel önem verilmesi ve dezavantajlı 
gruplar içinde ayrı bir alt kategori olarak kabul edilmeleri halinde, kırıl-
ganlık analizlerinin göç ile ilişkisi de kurulmuş olacaktır. Bu analizlerin 
ortaya koyacağı sonuçlar, ilgili belediyenin mekânsal planları da da-
hil olmak üzere diğer tüm planlama ve politika üretme çalışmalarında 
dikkate alınmalıdır. Böylece kırılganlığı en aza indirecek tedbirler ve 
politikalar, analiz çalışmalarının sonuçlarından hareketle ilgili plan ve 
politika araçları kapsamında geliştirilebileceklerdir. 

Hülasa, iklime bağlı göçün yönetilmesi ve göçmenlerin iklimsel tehli-
keler karşısındaki kırılganlıklarının azaltılması yeni kentsel gündemin 
önemli bileşenleridir. Her iki amaca yönelik olarak eylem ve politika-
ların geliştirilmesi ve uygulanması da ağırlıklı olarak belediyelerden 
beklenmektedir. Belediyeler, ulusal ve uluslararası yönetişim aktörle-
ri üzerinde oluşturacakları baskı ve taleplerle, iklim değişikliği ile göç 
ilişkisinin yönetişimi alanındaki boşluğun giderilmesi için çaba göster-
melidirler. Bunun yanı sıra, yerel iklim yönetişiminin mevcut plan ve 
politika araçlarını, iklime bağlı göçten kaynaklı sorunları ve göçmenle-
rin iklim değişikliğine bağlı kırılganlıklarını ele almaya olanak verecek 
şekilde uyarlamalı, geliştirmeli ve kullanmalıdırlar. Diğer bir deyişle, 
kitlesel göç alan belediyeler başta olmak üzere belediyeler, yerel iklim 
mücadelesi çalışmalarına daha fazla önem vermeli ve bu çalışmalar ile 
göç konusu arasında güçlü ilişkiler kuracak adımları atmalıdırlar. Sür-
dürülebilir bir gelecek kurmanın yolunun yerelden geçtiği, anahtarının 
ise yerel yönetimlerin ellerinde olduğu unutulmamalıdır.   
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EK-1: Rakamlarla Göç ve İklim Değişikliği

Uluslararası Göçe İlişkin Genel Durum

1970’lerden 2010 yılına kadar geçen yaklaşık 40 yılda uluslararası insan 
hareketliliğinin toplam dünya nüfusu içindeki payı %2,2’den %3,2’ler 
düzeyine çıkmıştır.255 Göçün hem sayısal olarak artması hem de top-
lumsal ve siyasal etkilerinin belirgin hale gelmesi, içinde bulunduğu-
muz dönemin bazı araştırmalar kapsamında “göç çağı” (age of  migrati-
on)” olarak nitelenmesine yol açmıştır.256 Bugün artık küresel, bölgesel 
ve yerel düzeyde politika, program ve planların geliştirilmesinde dikka-
te alınması gereken toplumsal dinamiklerden birisi de göçtür. Göçün 
mekânsal dağılımındaki değişimler ve göç akış hareketleri, göç kaynaklı 
çevresel, sosyal, ekonomik ve kültürel etkilerin şekillenmesinde önemli 
rol oynamaktadır. Bu nedenle, göçlerle ilişki akış yönlerinin belirlenme-
si önemli bir konudur. Bu amaçla 2013 yılı verilerine dayanarak ana 
göç yolları haritası hazırlanmıştır (Şekil 30).257 

Ana göç yolları haritasına göre, uluslararası göçün ana varış noktaların-
dan birisi gerek Güney Amerika’dan gerekse Asya’dan yoğun göç alan 
Kuzey Amerika’dır. Bir diğer varış noktası ise başta Afrika olmak üzere 
çok farklı çıkış noktalarından göç alan Avrupa’dır. Bunlar dışında, Orta 
Asya ve Rusya arasındaki karşılıklı göç hareketleri ile Hindistan ve ya-
kın çevresinden Körfez ülkelerine yönelen göç de dikkat çekicidir. Son 
araştırmalar, güney-güney göçünün (gelişmekte olan ülkeler arası), gü-
ney-kuzey göçü (gelişmekte olan ülkeden gelişmiş ülkeye) kadar belirgin 
hale geldiğini göstermektedir. Uluslararası göçün üçte birinden fazla-
sını güney-güney göçü oluştururken, sadece gelişmiş ülkeler arasındaki 
göç, küresel akışın yaklaşık olarak beşte birini temsil etmektedir258 (Şekil 
30). Ancak tüm bu göç hareketlerinin sadece çevresel etmenlere ya da 
iklim değişikliğine dayanmadığı not edilmelidir.

255 UNDESA, 2013’ten aktaran Ionesco, vd., 2017
256 Ionesco, vd., 2017  
257 Harita için bkz. Ionesco, vd., 2017
258 Ionesco, vd., 2017
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Şekil 30: Ana Göç Yolları Haritası, 2013 Yılı Başlıca Göç Yolları259

259 Ionesco, vd. (2017) yayınında yer alan orijinal harita yazarlar tarafından Türkçeleştirilmiştir.
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Çevre ve İklim Kaynaklı Göçler:
Eğilimler, Tahminler ve Güçlükler

Göçün, birden çok etkiye bağlı olarak gelişen karmaşık bir olgu olması, 
göç ile ilgili istatistiklerin tutulmasını güçleştirmektedir. Göç nedenle-
rinin tespit edilmesini zorlaştıran en önemli unsur, göçün çoğu durum-
da tek bir nedenle açıklanamamasıdır. Uluslararası hukuk kapsamında 
mülteci statüsü verilenler ile durumları açık bir şekilde tek nedene bağlı 
olarak açıklanan göçmenler dışında göç durumları genelde karmaşıktır 
ve nadiren tek bir kategoriye girmektedir. Buna ek olarak, son yıllarda 
insan kaçakçılığı ve ticareti ile düzensiz göçmenlerin sayısının artması 
da istatistiklerin elde edilmesini zorlaştırmaktadır.260 Dolayısıyla, farklı 
türdeki ve farklı nedenlere bağlı gelişen göç hareketlerinin sayısal ola-
rak tespit ve tahmin edilmesinin, işin doğası gereği zor olduğu hatırda 
tutulmalıdır. 

Buna rağmen gerek istatistiklerin tutulması gerekse tahminlerin ya-
pılması, politika üretme ve plan yapma süreçleri açısından önemli bir 
gereksinmedir. Bu gereksinmeyi karşılamak üzere son yıllarda, göç ha-
reketliliği ile ilgili istatistiklerin geliştirilmesi, tahminlerin yapılması ve 
göç etkilerinin belirlenmesine dair önemli çalışmalar yürütülmektedir. 
Küresel tahminleri besleyen çeşitli kanallar söz konusudur. Bunlardan 
birisi, Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi (Internal Displace-
ment Monitoring Centre-IDMC) tarafından rapor edilen, afetlerle ilgili ye-
rinden edilme olayları ve bu olaylara ilişkin verilerdir. Bunun yanı sıra, 
önemli bir bilgi kaynağı da ulusal hükümetler ve yerel yönetimlerdir. 
Kızılhaç ve Kızılay gibi yardım kuruluşları, BM bünyesindeki kuruluş-
lar, Uluslararası Göç Örgütü, STK’ler ve bazı özel sektör kuruluşları 
da veri ve bilgi sağlayan önemli kanallar arasındadır. Bu da gerek veri 
setlerinin oluşturulması gerekse politika, plan ve programların gelişti-
rilmesi için kurumlar arasında güçlü işbirliğine gereksinim olduğunu 
göstermektedir. 

260 Ionesco, vd., 2017
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IDMC verileri; 2008-2019 arasında, yaklaşık olarak 290 milyon insanın 
afet olayları nedeniyle yerinden edildiğini, diğer bir deyişle her yıl orta-
lama 24 milyon insanın afet kaynaklı olarak göç etmek zorunda kaldı-
ğını göstermektedir.261 Afet kaynaklı yerinden edilme riskinin 1970’ler-
den bu yana iki katına çıktığını ve bu bulguya temel teşkil eden afet 
olayları içinde iklimsel ve meteorolojik tehlikelerin önemli yer tuttuğu-
nu söylemek mümkündür. Afete bağlı yerinden edilme verileri ülkeler 
temelinde de sağlanmaktadır.262 2019 yılı verilerine göre, afet olaylarına 
bağlı zorunlu yer değiştirmelerde başı çeken ilk beş ülke sırasıyla; Hin-
distan, Filipinler, Bangladeş, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’dir. İlk 
sırada yer alan Hindistan’da beş milyon ve beşinci sıradaki ABD’de 
ise yaklaşık 1 milyon insan, 2019 yılında afet kaynaklı yer değiştirmek 
zorunda kalmıştır. Diğer üç ülkede ise bu sayı dörder milyon olarak tes-
pit edilmektedir. Görüldüğü üzere afet kaynaklı yerinden edilmelerin 
çoğunluğu Asya’da meydana gelmektedir. 2008-2014 arasında toplam 
yerinden edilmede Asya kıtasının payı %82’dir.  2019 yılında afet nede-
niyle yerinden edilen insan sayısının en yüksek olduğu 30 ülkeden 14’ü 
Asya’dadır ve daha önce de belirtildiği gibi en yüksek rakamlar Hindis-
tan, Filipinler, Bangladeş ve Çin’e aittir. Asya’dan sonra en çok dikkat 
çeken bölge Afrika’dır. Afrika’daki yerinden edilme oranı, her yıl için 
toplamın %8-9’luk bir bölümüne karşılık gelmektedir.263 Ayrıca, 2019 
yılında afet nedeniyle yerinden edilen insan sayısının en yüksek oldu-
ğu 30 ülkeden 13’ü Afrika kıtasındadır.264 Afete bağlı yer değiştirmeler 
içerisinde iklimsel olaylara bağlı olanların oranı da kayda değer şekilde 
yüksektir. 2008-2014 arasında toplam yer değiştirmelerin %55’i taşkın 
olayları, %29’u ise fırtına ve benzeri aşırı hava olayları kaynaklıdır.265   

261 https://www.internal-displacement.org/database/displacement-data
262 Ülkelere ilişkin burada aktarılan veriler linkte yer alan veritabanından derlenmiştir: https://www.internal-
displacement.org/database/displacement-data
263 Ionesco, vd., 2017
264 https://www.internal-displacement.org/database/displacement-data
265 Ionesco, vd., 2017
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Buraya kadar verilen rakamlar, ani gelişen iklimsel olaylara bağlı ortaya 
çıkan afet durumlarına aittir. Bunların yanı sıra, deniz seviyesinin yük-
selmesi, kuraklık, biyoçeşitliliğin kaybı, su kıtlığı gibi yavaş gelişen ve 
etkileri zamanla ortaya çıkan iklimsel süreçler nedeniyle de çok sayıda 
insanın göç kararı verdiği bilinmektedir. Dünya Bankası’na ait 2018 ta-
rihli bir tahmine göre, halihazırda iklim göçü bağlamında dünyanın en 
hareketli bölgeleri olan Güney Amerika, Sahra Altı Afrika ve Güney-
doğu Asya’da 2050 yılına kadar ilave 143 milyon iklim göçmeni ortaya 

Şekil 31: İklim Göçünün Sayısı ve Coğrafyasına İlişkin Tahminler266

266 Dünya Bankası’nın ilgili raporuna ve görselin orijinal versiyonuna şu linkten ulaşılabilir:
https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2018/03/19/groundswell---preparing-for-internal-climate-
migration. Görsel, yazarlar tarafından Türkçeleştirilmiştir.
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çıkacaktır.267 Bir başka tahmine göre ise 2050 yılına kadar tüm dünyada 
iklim değişikliği nedeniyle göç etmek durumunda kalacak insanların 
sayısı 200 milyonu bulacaktır.268 Bu da 2050 yılında dünyadaki her 45 
kişiden birinin iklim değişikliği nedeniyle yerinden edilmiş olacağı an-
lamına gelmektedir.
 
Sahra Altı Afrika kaynaklı göçün adresi Avrupa olurken, Güney Ameri-
ka kaynaklı göçlerde hedef  ABD olmaktadır.269 Afrika ve Güney Ame-
rika kaynaklı iklim göçleri tarımsal süreçlerle ilişkili olup, artan sıcaklık-
lar ve yağış rejimlerindeki değişikliklerin, bu bölgelerde tarımsal üretim 
miktarını ve verimliliği düşürdüğü ve geçimini tarımdan sağlayan top-
lulukları göçe zorladığı düşünülmektedir.270 Güneydoğu Asya’da iklim 
göçlerini tetikleyen olayların başında ise deniz seviyesinin yükselmesi 
ve fırtına ve kasırgaların artması gelmektedir. Özellikle deniz seviyesin-
deki yükselme, Pasifik’teki küçük ada devletlerini çoktan etkilemiş du-
rumdadır. Batı Pasifik’te yılda 12 mm dolayında seyreden deniz seviyesi 
yükselmesi nedeniyle sekiz ada su altında kalmış ve bu ada ülkelerinin 
sakinlerini göçe zorlanmıştır.271

Paylaşılan tüm bu verilere rağmen, iklim değişikliği kaynaklı göçlere 
ilişkin sayıları tespit etmenin zor olduğu unutulmamalıdır. Gönüllü ve 
zorunlu göçler ile kısa ve uzun vadeli yerinden edilmeleri birleştirdiği 
için karmaşık bir hal alan iklim göçlerinin tespitinde çeşitli sorunlarla 
karşılaşılmaktadır.

267 Podesta, 2019
268 Myers, 2005
269 Sherbinin, 2020
270 IOM, 2008; Sherbinin, 2020
271 Podesta, 2019
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EK-2: Uluslararası Kuruluşlar ve Girişimler

Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği (UNHCR)

Göç ve mültecilik konularında uluslararası hukukta karşılığı olan en 
önemli kuruluş, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, di-
ğer adıyla BM Mülteci Ajansı’dır. Komiserlik, 1950 yılında savaş nede-
niyle evlerini kaybeden ya da evlerinden kaçmak zorunda kalan mil-
yonlarca insana yardım amacıyla kurulmuştur.272 Başta savaş mağduru 
Avrupalılara yardım etmek amacıyla 3 yıllık dönem için kurulan UN-
HCR, zamanla kalıcı nitelik kazanmış ve uluslararası göç ve mültecilik 
olgularının en önemli adresi haline gelmiştir. Kuruluşunun üzerinden 
70 yıl geçen UNHCR, 138 ülkede yoğun bir şekilde faaliyet göstererek 
mültecileri korumaya ve onlara yardım etmeye devam etmektedir. 1951 
tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme ve 1967 tarihli 
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Protokol, UNHCR’nin çalışma-
larına temel teşkil eden iki yasal belgedir. Göç ve mültecilik konusun-
daki uluslararası mevzuatın en önemli iki bileşeni olan bu sözleşme ve 
protokol kapsamında, “mülteci” kavramı tanımlanmakta, mülteci sta-
tüsündeki kişilerin haklarına açıklık getirilmekte ve mültecilerin korun-
ması için devletlerin yasal yükümlülükleri tarif  edilmektedir.273

    
Mevcut uluslararası hukuka göre sadece etnik, siyasi, kültürel ve dini 
sebeplerle zulüm gördüğü ya da görmekten korktuğu için ülkesinden 
ayrılmak zorunda kalan insanlara “mülteci” statüsü verilmektedir. 
Çevresel bozulma ya da iklim değişikliği nedeniyle göç edenler mevcut 
durumda “mülteci” olarak kabul edilmemektedir. Ancak bu durum, 
UNHCR’nin çevresel göç ya da iklim göçü ile ilgilenmediği, bu sorunu 
görmezden geldiği anlamına gelmemektedir. Komiserlik, uluslarara-
sı çevre ve iklim göçü ile ilgili çalışmaları yakından takip etmekte ve 
bunlara doğrudan katkı sağlamaktadır. UNHCR, Afete Bağlı Yerinden 
Edilmeler Platformu ile Varşova Uluslararası Kayıp ve Zarar Mekaniz-
ması’nın çalışmalarına doğrudan destek olmaktadır.274  

272 UNHCR web sitesinde detaylı bilgiler bulunmaktadır: https://www.unhcr.org/
273 https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html
274 UNHCR, tarihsiz.
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Uluslararası Göç Örgütü (IOM)

Birleşmiş Milletler’in (BM) göç konusunda ilişkili olduğu tek örgüt 
UNHCR değildir. 1951 yılında kurulan Uluslararası Göç Örgütü (The 
International Organization for Migration - IOM) de göç alanında BM siste-
mi ile bağlantılı önemli bir diğer kuruluştur. UNHCR’nin çalışmaları 
mülteciler ile sınırlıyken IOM, göç konusunu daha geniş kapsamda ele 
alan ve bu konuda hükümetler ve hükümet dışı aktörlerle yakın ilişki 
içinde çalışan hükümetler arası bir kuruluştur. Kuruluşun amacı; hükü-
metlere ve göçmenlere tavsiye niteliğinde görüşler aktararak ve belirli 
hizmetler sunarak, göçün düzenli ve insani şartlarda gerçekleşmesini 
sağlamaktır.275

IOM ile BM arasındaki ilişki görece yenidir. Belçika ve ABD Hükümet-
lerinin girişimiyle 1951 yılında ilk kurulduğunda adı, Avrupa Göçü için 
Hükümetler Arası Komite (ICEM) olan örgüt, 1980 yılında Hükümet-
ler Arası Göç Komitesi (ICM) olarak yeniden adlandırılmıştır. Bu de-
ğişiklik, örgütün göç konusundaki küresel rolünün altı çizmek amacıyla 
yapılmıştır. Kuruluş, 1989 yılında şimdiki ismi olan Uluslararası Göç 
Örgütü (IOM) adını almıştır.276 IOM’un kurumsal gelişimi açısından 
yakın tarihli en önemli gelişme ise 2016 yılında örgütün “ilgili kuruluş” 
(related agency) statüsüyle BM sistemine dahil edilmesi olmuştur. Bugün 
BM sistemi içinde göç konusundan sorumlu iki önemli kuruluş olduğu-
nu söylemek mümkündür. 

Başlangıçta savaş ve benzeri siyasi çalkantılardan kaynaklanan insan 
hareketliliği ile ilgilenen IOM’un göç konusundaki çalışmaları zaman-
la geniş bir perspektif  kazanmıştır. Bugün, çevre ve iklim değişikliği 
kaynaklı göçlerle ilgili en aktif  çalışan uluslararası kuruluşların başın-
da IOM gelmektedir. Örgütün göç ve çevre sorunlarının ilişkisine olan 
ilgisi 1990’lara dayanmaktadır. IOM ve Mülteci Politika Grubu (The 
Refugee Policy Group-RPG), 1992 yılında İsviçre’de göç ve çevre ko-
nusunda bir konferans düzenlemiş ve konferansın ardından IOM ko-
nuyla ilgili bir dizi yayını kamuoyu ile paylaşmıştır. Üye devletlerin de 
desteği ile geride kalan son otuz yıl boyunca bu ilgi daha da artarak 
güçlü bir kurumsal angajman halini almıştır.277 

275 IOM web sitesinden detaylı bilgilere ulaşılabilir: https://www.iom.int/about-iom
276 https://www.iom.int/iom-history
277 IOM, 2014
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IOM, göç ve çevre sorunları arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması 
ve siyasa yapma süreçlerinde dikkate alınması amacıyla pek çok baş-
ka uluslararası kuruluşla işbirliği yapmakta ve uluslararası müzakere 
ve toplantılarda aktif  rol almaktadır. Bu kapsamda IOM, UNFCCC 
ve IPCC’de gözlemci üye statüsüne sahiptir. Her iki kuruluşun çalış-
malarına özellikle teknik girdi sağlayarak katkıda bulunmaktadır. IOM 
ayrıca, 16 farklı uluslararası örgütün ortak çalışma grubu olan Küresel 
Göç Grubu’nun (Global Migration Group-GMG)278 göç, çevre sorunları 
ve iklim değişikliği alanındaki çalışmalarına da katkı sağlamıştır. Bu 
kapsamda GMG, 2011 yılında iklim değişikliğinin göç üzerindeki et-
kilerine dair ortak bir açıklama279 yayımlanmış ve 2014 yılında da iki 
bölümü doğrudan iklim değişikliğine ayrılan, göç ve gençlik konusunda 
bir yayını280 kamuoyunun dikkatine sunmuştur. IOM’un ortak çalışma 
yaptığı bir diğer uluslararası kuruluş ise BM Afetlerin Azaltılması Ulus-
lararası Stratejisi’dir (United Nations International Strategy for Disaster Redu-
ction-UNISDR). Her iki kurum, zorunlu yerinden edilme ihtiyacını en 
aza indirmek için afet zararlarının önlenmesi ve göçün bir zarar azal-
tım ve afet uyum stratejisi olarak geliştirilmesi amaçlı ortak çalışmalar 
yapmaktadır. Ayrıntıları izleyen bölümlerde yer alan Nansen İnisiyatifi 
ve İnisiyatif ’in devamı niteliğindeki Platform’un çalışmalarına da katkı 
veren IOM, bu kuruluşlar kapsamındaki bazı komisyonların da üyesi-
dir.281

Nansen İnisiyatifi ve Afete Bağlı
Yerinden Edilmeler Platformu (PDD)

Uluslararası iklim politikası ile bağlantılı diğer gelişmelerin başında, 
Nansen İnisiyatifi (The Nansen Initiative) ve onu takiben kurulan Afete 
Bağlı Yerinden Edilmeler Platformu (The Platform on Disaster Displace-
ment-PDD) gelmektedir.282 Nansen İnisiyatifi, Cancun Uyum Sözleşme-
si’nin düzenleme ve taahhütlerine dayanarak, uluslararası iklim poli-
tikasında aktif  rol alan ülkelerin desteğiyle 2012 yılında başlatılmıştır. 

278 Grubun web sitesi için link: https://www.globalmigrationgroup.org
279 Açıklamaya erişmek için link: https://www.globalmigrationgroup.org/system/files/uploads/english.pdf
280 Yayına erişmek için link: https://www.globalmigrationgroup.org/migrationandyouth
281 IOM, 2014
282 İlgili web siteleri: a) https://www.nanseninitiative.org, b) https://disasterdisplacement.org
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Afete Bağlı Yerinden Edilmeler Platformu ise çalışmalarını 2015 yılın-
da tamamlayan Nansen İnisiyatifi’nin devamı niteliğindeki girişimdir. 

Nansen İnisiyatifi; her yıl dünya genelinde iklim olayları da dahil ol-
mak üzere afet olayları nedeniyle milyonlarca insanın göçe zorlandığı, 
bunların önemli bölümünün ülke sınırları dışına çıktığı ve bu türden 
göçlerin iklim değişikliği ile birlikte daha da artacağı tespitlerinden 
hareketle oluşturulmuştur. Ulusal ve uluslararası düzeylerdeki girişim 
ve düzenlemelerin yetersizliği nedeniyle afet kaynaklı göç ve göçmen-
ler konusunda bir “koruma boşluğu” (protection gap) oluştuğuna vurgu 
yapan Nansen İnisiyatifi, bu boşluğu doldurmak amacıyla hükümet-
ler arası bir diyalog, danışma ve işbirliği süreci olarak kurgulanmış ve 
yürütülmüştür.283 Katılımcı bir süreçte çalışmalarını yürüten İnisiyatif, 
ilgili hükümetler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda 
bölgesel danışma kurulu ve toplantılar yapmıştır. Bu toplantıların so-
nuçları, 2015 yılında düzenlenen Nansen İnisiyatifi Küresel Danışma 
Toplantısı’nda (The Nansen Initiative Global Consultation)284 ele alınmış ve 
Nansen İnisiyatifi Koruma Gündemi (Nansen Initiative Protection Agenda) 
adıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır. İnisiyatif, yeni yasal düzenlemeler ve 
standartlar getirmeyi değil, devletler arasında bir diyalog ortamı yarat-
mayı ve göçmenlerin korunmasına dair araçlar üzerinde bir konsensüs 
sağlamayı amaçlamıştır.285 2015 yılında Koruma Gündemi’nin kabulü 
sonrası Nansen İnisiyatifi çalışmalarını tamamlamıştır.

Afete Bağlı Yerinden Edilmeler Platformu (PDD) ise Nansen İnisiya-
tifi’nin devamı niteliğinde bir girişimdir. Platform’un hedefi; Nansen 
İnisiyatifi’nin başlattığı çalışmaların sürdürülmesi ve Koruma Gündem 
Belgesinde yer alan tavsiyelerin uygulanmasının sağlanmasıdır. PDD, 
yapısı gereği ulusal hükümetler ya da devletler temelli bir girişimdir. 
Ancak Platform’un işbirliği içinde olduğu paydaşlar arasında; ulusal ve 
bölgesel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve araştırma ku-
rumları ile diğer sivil girişimler de yer almaktadır. Platform’un, iklim ve 
afetler kaynaklı göçün yönetimine dair önerdiği üç temel öncelikli ön-
lem: a) yerinden edilme riski altındaki insanlara evlerinde kalabilmeleri 

283 The Nansen Initiative, 2015
284 Gerekli bilgilere şu web sitesinden ulaşılabilir: https://www.nanseninitiative.org/global-consultations/
285 https://www.nanseninitiative.org/secretariat/
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için yardım yapmak, b) afetlerden etkilenmiş insanlara, daha az zarar 
görmeleri ve risk bölgelerinden ayrılmaları için yardım yapmak ve c) 
evlerinden ayrılmak zorunda kalan insanların daha iyi şekilde korun-
malarını sağlamak olarak belirtilmektedir.286 Buradan anlaşılacağı üze-
re, iklim ve afetler kaynaklı zorunlu göçlerin olabildiğince önlenmesi 
öncelikli bir hedef  olsa da bu tür göçlerin bazen kaçınılmaz olabileceği 
unutulmamalı ve bu gibi durumlarda etkili koruma tedbirleri dahilinde 
insanlara uygun göç imkânları sunulması bir politika seçeneği olarak 
geliştirilmelidir.     

Nansen İnisiyatifi ve halefi konumundaki PDD eksenindeki gelişmeler 
de yasal olarak bağlayıcılığı olmayan uygulama ve düzenlemelere kar-
şılık gelmektedir. Bu kapsamda oluşturulan diyalog ve konsensüs kanal-
larının iklimsel afet kaynaklı göçlere yeterli ve kapsamlı koruma desteği 
sağlayıp sağlamayacağını zaman gösterecektir. 

286 https://disasterdisplacement.org/we-promote-measures
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EK-3: Afrika Birliği Kampala Sözleşmesi

Afrika Birliği, 2009 yılında, kısa adı Kampala Sözleşmesi olan Afrika’da 
Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişilerin Korunması ve Yardımına İlişkin 
Afrika Birliği Sözleşmesi’ni (African Union Convention for the Protection and 
Assistance of  Internally Displaced Persons in Africa) kabul ederek, dünyada 
yasal bağlayıcılığı olan ilk kıtasal sözleşmenin ya da bir diğer deyişle kı-
tasal hukukun ortaya çıkmasını sağlamıştır.287 Afrika Birliği üyesi 30 ülke 
tarafından imzalanan bu sözleşmenin amacı; çatışma, şiddet, doğal afet-
ler ve insan hakları ihlalleri gibi nedenlerle evlerinden kaçmak zorunda 
kalan insanların korunması için hükümetleri zorlamaktır. Sözleşme hem 
göçe neden olan etmenleri ortadan kaldırmayı hem de göç edenlerin 
korunmasını güvence altına almayı hedeflemektedir.288

Kampala Sözleşmesi’nin iklim göçü bağlamındaki önemi, sözleşmede 
iklim değişikliğinden kaynaklanan göçün, zulüm ve benzeri diğer insani 
nedenlere bağlı göç ile eş önemde görülmesidir. Bu yönüyle bakıldığın-
da, iklim göçü uluslararası hukuk kapsamında henüz tanınmıyor olsa 
da Afrika Birliği’nin bölgesel hukuku kapsamında yasal olarak güvence 
altına alınmıştır. Kampala Sözleşmesi’ne taraf  olan devletler, iklim de-
ğişikliği de dahil olmak üzere doğal ya da insan kaynaklı afet olayları 
sonucunda ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalan insanların korun-
malarını ve yardım almalarını sağlayacaklarını taahhüt etmektedir.289 

Afrika’nın halihazırda iklim değişikliği kaynaklı göç hareketlerine konu 
olan üç ana bölgeden birisi290 olduğu düşünüldüğünde, Kampala Söz-
leşmesi’nde iklim göçünün diğer yer değiştirmelerle birlikte kapsanmak-
ta olmasının önemi anlaşılmaktadır. 

Afrika’da iklim kaynaklı zorunlu göçlerin büyük bölümünün ülke içinde 
ve kırsal alanlardan kentlere doğru yaşanacak göçler olması beklenmek-
tedir. Ciddi alt ve üst yapı sorunları olan, kentli nüfusun büyük oranda 
enformel yerleşmelerde yaşadığı kentlere yönelecek göç dalgası önemli 
bir endişe kaynağıdır.291 Kentlere gelecek göçmenlerin çok zorlu şartlar-

287 https://au.int/sites/default/files/treaties/36846-treaty-kampala_convention.pdf
288 Roderick, vd., 2021
289 Roderick, vd., 2021
290 Daha önce de belirtildiği gibi diğer iki bölge Güney Amerika ve Güneydoğu Asya’dır. 
291 Roderick, vd., 2021
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la karşılaşmaları, adeta yağmurdan kaçarken doluya tutulmaları kuv-
vetle muhtemeldir. Bu nedenle, merkezi yönetimlerin yerel düzeydeki 
bu soruna müdahale etmeleri ve belediyelere destek olmaları önemli 
ve gereklidir. Diğer bir deyişle, iklim göçü ile ilgili oluşturulacak ulus-
lararası ve bölgesel hukukun belediyeleri pek çok açıdan desteklemeye 
öncelik vermesi bir zorunluluktur. Kampala Sözleşmesi bu tür bir anla-
yış temelinde oluşturulmuş önemli bir bölgesel sözleşme örneğidir. Her 
ne kadar Sözleşme’yi imzalayan ülkelerde ulusal mevzuat ile entegras-
yon ve uygulama bağlamının yaygınlaşmasında sorunlar olsa da292 bu 
Sözleşme’nin uluslararası toplumun önüne koyduğu perspektif  küçüm-
senmemelidir. Bu perspektiften hareket eden kent yönetimlerinin, son 
dönemde yerel düzeye ilişkin önemli gelişmelerin yaşanmasına önayak 
oldukları görülmektedir. Kitabın dördüncü bölümünün son kısmında 
bu gelişmeler ele alınmaktadır.

292 GEF, 2019 
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