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TÖ.0

Giriş

TÖ.1
-

-

Çerçeve ve Bağlam

Sahip olduğu su kaynakları dahil olmak üzere arazi, birincil üretkenlik, gıda, tatlı su ve diğer birçok ekosistem hizmetleri (yüksek düzeyde güvenirlik) aracılığıyla insan geçim kaynakları ve
refahı için temel oluşturur.
-

(orta düzeyde

güvenirlik)
-

TÖ

-

-

(yüksek düzeyde güvenirlik)
Arazi kullanımının mevcut coğrafi dağılışı, çoklu ekosistem hizmetlerinin büyük ölçüde benimsenmesi ve biyoçeşitlilik kaybı
insanlık tarihinde daha önce görülmemiş bir durumdadır (yüksek düzeyde güvenirlik).
-

(yüksek düzeyde güvenirlik

-

mektedir.

(yüksek düzeyde güvenirlik)
(yüksek düzeyde güvenirlik)

-

(orta düzeyde güvenirlik)
...
TEMİZ SU
VE SIHHAT

Doğal Sistem Dinamikleri (Bölüm 2)

İYİ SAĞLIK VE
İYİ OLMA HALİ
SORUMLU
TÜKETİM VE
ÜRETİM

Doğal
Sistem
Dinamikleri
(Bölüm 1)

Çölleşme (Bölüm 3)

Gıda Güvenliği (Bölüm 4)

seçenekler (Bölüm 6)

Gıda Güvenliği (Bölüm 5)

Şekil TÖ.1 | IPCC İklim Değişikliği ve Arazi Özel Raporuna (SRCCL) Genel Bakış.
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HAYAT

Sinerjiler, ödünler,
SIFIR
AÇLIK

İKLİM
EYLEMİ

Riskler ve Karar alma
(Bölüm 7)

Teknik Özet

Arazi Kullanımı ve gözlenen iklim değişikliği
B. Sera gazı salımları
Antropojen sera gazı salımlarının
(2007–2016) yaklaşık %23’ü Tarım,
Ormancılık ve Diğer Arazi Kullanımından
(AFOLU) kaynaklanmaktadır.

A. 1850–1900 dönemine kıyasla gözlenen iklim değişikliği
Sanayi öncesi döneminden (1850–1900) bu yana gözlenen ortalama yeryüzü hava
sıcaklığı, küresel ortalama yüzey sıcaklığından (karalar ve okyanuslar) önemli ölçüde
daha fazla artış göstermiştir.
1850–1900 DÖNEMİNE KIYASLA SICAKLIK DEĞİŞİKLİĞİ (°C)
2

1961’den bu yana SALIMLARDAKİ DEĞİŞİM
1 FOLU kaynaklı Net CO salımları (GtCO eşdeğer yıl–1)
2 Tarım kaynaklı CH salımları (GtCO eşdeğer yıl–1)
3 Tarım kaynaklı N O salımları (GtCO eşdeğer yıl–1)

Kara
üzerindeki
sıcaklık (°C)

1.5

GtCO eşdeğer yıl–1

Küresel
(kara-okyanus)
ortalama yüzey
sıcaklığı
(GMST) (°C)

1
0.5

6
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Küresel buzsuz kara yüzeyi %100 (130 Mkm )
Altyapı %1

%1% (%1 – 1)

C. Yaklaşık olarak 2015

%37 (%30 – 47)

%12 (%12 – 14)

Sulanan tarım arazileri %2

Entansif meralar %2

%22 (%16 – 23)

Plantasyon ormanları %2

%28 (%24 – 31)

0

İnsan kullanımına asgari
düzeyde açık ormansız
ekosistemler %7

kullanımı Çubuklu
kara alanlarının farklı
kullanımlarının payları
aktarılmaktadır. Gradyan

Sulanmayan
tarım arazileri %10

kullanımı yoğunluğu
soldan sağa doğru

10

İnsan kullanımına asgari
düzeyde açık ormanlar (el
sürülmemiş veya bakir)
%9

Kullanaılan savanlar ve
makilik alanlar %16
Kereste ve diğer kullanımlar
için yönetilen ormanlar %20

D. Tarımsal üretim

20

Diğer araziler (kıraç, kayalık)
%12
30

%162 oranında artmıştır. (2013 yılına
kadar)

Extransif meralar 19%

1961’ e kıyasla DEĞİŞİM (%)
1
2
3
4

İnorganik azot(N) gübre kullanımı
Tahıl ürünleri
Sulama suyu hacmi
Geviş getiren hayvan toplam sayısı

%
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150

100

F. Çölleşme ve arazi bozulumu
Arazi kullanımındaki değişim, arazi
kullanımındaki artış ve iklim
değişikliği, çölleşmeye ve arazi
bozulumuna katkı sağlayan faktörler

E. Gıda talebi
Üretimdeki artışlar, tüketimdeki
değişimlerle bağlantılıdır.
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Şekil TÖ.2 | Arazi kullanımı ve gözlemlenen iklim değişikliği: Bu değerlendirme raporunda ele alınan temel arazi zorluklarının ve arazi-iklim sistemi
süreçlerinin gösterimleri.
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Şekil TÖ.2 (devam):

A:

B:

C:

D:
-

E:

F:

TÖ

-

(yüksek düzeyde güvenirlik).

güvenirlik).

-

-

(yüksek düzeyde güvenirlik)

-

(orta düzeyde güvenirlik)
(yüksek düzeyde

(yüksek düzeyde gü(orta düzeyde

venirlik)

güvenirlik).
Arazi kaynaklarının aşırı sömürüsünü durdurmak ve tersine çevirmek için acil eyleme geçme, iklim değişikliği de dahil olmak
üzere çoklu zorlamaların, ekosistemler ve toplum üzerindeki
olumsuz etkilerini önleyecektir (yüksek düzeyde güvenirlik).
(yüksek

güvenirlik)
Bununla birlikte, araziyle ilişkili iklim değişikliği ile mücadelenin, arazi için rekabeti arttırmayan pek çok seçeneği vardır
(yüksek düzeyde güvenirlik). Bu seçeneklerin çoğu, iklim değişikliğine uyum için ortak faydalara sahiptir (orta düzeyde
güvenirlik).
4

(yüksek düzeyde güvenirlik)
(yüksek düzeyde güvenirlik).

düzeyde güvenirlik).

uyumu destekler (yüksek düzeyde güvenirlik
(yüksek
-

düzeyde güvenirlik)

(yüksek düzeyde güvenirlik)

(yüksek düzeyde güvenirlik)
-

-

-

(yük-

(yüksek düzeyde güvenirlik)

sek düzeyde güvenirlik)
nirlik).

(yüksek düzeyde güve(yüksek düzeyde

6

(yüksek düzeyde güvenirlik)

-

Teknik Özet

(orta

(yüksek düzeyde güvenirlik)

düzeyde güvenirlik)
-

(yüksek düzeyde güvenirlik)

-

(yüksek düzeyde güvenirlik),
(orta düzeyde güvenirlik)
(orta düzeyde güvenirlik)

(yüksek düzeyde güvenirlik)

-

(orta düzeyde güvenirlik)
(orta düzeyde gü-

TÖ

venirlik)

(orta düzeyde güvenirlik).
-

(orta düzeyde güvenirlik).
(yüksek düzeyde güvenirlik)

-

(orta düzeyde
(orta düzeyde güvenirlik).

güvenirlik).

(yüksek düzeyde güvenirlik)
(orta düzeyde güvenirlik).
-

-

-

7
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TÖ.2

Arazi-iklim etkileşimleri

-

İklim değişikliği, değişkenlik ve aşırı olayların arazi sistemleri üzerindeki olası sonuçları

(yüksek düzeyde güvenirlik)

-

(yüksek düzeyde güvenirlik)
(yüksek düzeyde
-

güvenirlik)

-

(yüksek düzeyde güvenirlik).

(çok fazla güven)
-

(yüksek
-

düzeyde güvenirlik)

CO2

CO2
CO2

CO2

N birikimi

CO2

CH4

mineral
aerosoller

BVOCs

CH4,N2O

BVOCs
gübre
fertilizer
r
ilize
ert
fertilizer

rüzgar

CO2

pürüzlülük

f

TÖ

Sanayi öncesi dönemden (1850–1900) günümüze (1999-2018)
kadar, küresel ortalama kara yüzeyi hava sıcaklığının (LSAT)
küresel ortalama yüzey sıcaklığından (yani LSAT ve deniz yüzeyi sıcaklığı birlikte) daha hızlı yükseldiği kesinleşmiştir. En
uzun ve en kapsamlı tek veri kümesine göre, 1850–1900 ile
2006-2015 arasında, kara yüzeyi hava sıcaklığı ortalaması
1.53°C artarken (büyük olasılıkla 1.38°C ila 1.68°C arasında),
küresel yüzey sıcaklığı ortalaması ise 0.87°C olasılıkla 0.75°C
ila 0.99°C arasındadır) artmıştır. Bağımsız olarak üretilen dört
veri kümesinin mevcut olduğu 1880-2018 dönemi için LSAT artışı 1.41°C (1.31–1.51°C) idi; burada aralık, veri kümelerinin
medyan tahminlerindeki yayılımı temsil eder.
-

(yüksek düzeyde güvenirlik)

u

on

arb

k
rak

top

toprak karbonu

toprak karbonu

Şekil TS.3 | Yerel, bölgesel ve küresel iklimi etkileyen yönetilen ve yönetilmeyen ekosistemlerin yapısı ve işleyişi.
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(orta düzeyde

güvenirlik)

-

(yüksek dü-

zeyde güvenirlik)

(orta düzeyde güvenirlik).
-

(orta düzeyde güvenirlik)
(yüksek düzeyde güvenirlik)

-

(orta düzeyde güvenirlik)

-

-

(orta düzeyde güvenirlik)
(yüksek düzeyde güvenirlik) dahil

-

İklim değişikliği, insan etkinliğinin yanı sıra orman yangını
yönetim sisteminin belirlenmesinde (orta düzeyde güvenirlik)
artan bir rol oynamaktadır: Gelecekteki iklim değişkenliğinin
tropikal yağmur ormanları gibi birçok bölgesel iklim ve bitki
örtüsünde orman yangınları riskini ve şiddetini artırması beklenmektedir (yüksek düzeyde güvenirlik).
(düşük düzeyde güvenirlik)
(yüksek düzeyde güvenirlik)
(orta düzeyde güvenirlik)

-

dir (olası

AFOLU kaynaklı brüt salımlar (toplam küresel salımların üçte
biri), ormansızlaşma ve ormanlaştırma akılarını kapsayan küresel net salımlara (toplam küresel salımların %13'ü) kıyasla,
azaltılan ormansızlaşmanın mücadele potansiyelinin daha fazla göstergesidir.
-

(orta düzeyde güvenirlik)

), (orta düzeyde güvenirlik)

Yönetilmeyen ve yönetilen topraklarda karasal sera gazı akıları
Tarım, ormancılık ve diğer arazi kullanımı (AFOLU), sera gazı
salımlarının (yüksek düzeyde güvenirlik) net önemli bir kaynağıdır ve antropojen karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve diazot
monoksit (N2O) salımlarının, 2007-2016'daki CO2 eşdeğerleriyle, yaklaşık %23'üne neden olur (orta düzeyde güvenirlik).

Arazi, 2006-2017 dönemi için antropojen CH4 salımlarının
%44'ünü (orta düzeyde güvenirlik) oluşturan net bir CH4 kaynağıdır.
4
-

4

(yüksek düzeyde güvenirlik).

(çok yüksek düzeyde güvenirlik)

4

(yüksek düzeyde güvenirlik)
-

Hem yönetilen hem de yönetilmeyen arazilerdeki toplam net
kara atmosferi CO2 akışı, modellere göre 2007'den 2016'ya küresel anlamda net uzaklaştırma sağladı (-6.0 ± 3.7GtCO2 yıl-1
olası aralık).
-

4

(çok yüksek düzeyde güvenirlik)

4

9
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Kaynak
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TÖ

Gt CO2
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–30
Toplam Arazi

AFOLU

Şekil TÖ.4 | Arazi kaynaklı net ve brüt CO2

-

AFOLU, özellikle topraklara azot uygulaması nedeniyle N2O'nun
temel antropojen kaynağıdır (yüksek düzeyde güvenirlik).

(düşük
düzeyde güvenirlik)
(orta düzeyde güvenirlik)

-

(yüksek düzeyde güvenirlik).
-

-

(yüksek düzeyde güvenirlik)

Yönetilen meralar (mera ve otlaklar) otlatma alanlarının sadece dörtte birini oluşturmasına karşın bu meralara uygulanan
azot girdisindeki hızlı artış otlakların yarattığı salımda orantısız bir büyümeye neden oldu ve bu meralar 1961 ve 2014
yılları arasında otlak alan kaynaklı N2O salımlarının dörtte
üçünden fazlasına neden oldular (orta düzeyde güvenirlik).
dan sorumludur (yüksek düzeyde güvenirlik)
(orta
düzeyde güvenirlik).

4

-

(orta dü-

zeyde güvenirlik)
tir (orta düzeyde güvenirlik)
Biyofiziksel ve biyojeokimyasal arazi zorlamaları ve iklim sistemini geri beslemeleri
İnsan kullanımı ya da iklim değişikliği kaynaklı arazi koşullarındaki değişiklikler, bölgesel ve küresel iklimi etkiler (yüksek
düzeyde güvenirlik).
, CH4

Teknik Özet

(çok yüksek düzeyde güvenirlik)

güvenirlik)

-

-

(biyofiziksel etkiler; yüksek düzeyde
-

Arazi koşullarındaki değişiklikler, sıcak hava dalgaları (yüksek
düzeyde güvenirlik) ve kuvvetli yağış olayları (orta düzeyde
güvenirlik) dahil, birçok aşırı olayın olasılığını, şiddetini ve
süresini değiştirir.

(orta düzeyde
güvenirlik)

(yüksek düzeyde güvenirlik).

(orta düzeyde güven).

Antropojen arazi örtüsündeki tarihsel değişiklikler, biyofiziksel etkilerin (orta düzeyde güvenirlik) zayıflamasıyla azaltılan biyojeokimyasal etkiler (çok yüksek düzeyde güvenirlik)
nedeniyle yüzey havasında bir küresel yıllık ortalama ısınma
ile sonuçlandı.
-

Hem iklim değişikliğinde hem de kentleşmedeki gelecekte olması beklenen artışlar, özellikle sıcak hava dalgaları boyunca
(yüksek düzeyde güvenirlik) şehirlerde ve çevresindeki ısınmayı artıracaktır (kentsel ısı adası).
(orta
düzeyde güvenirlik)

(yüksek düzeyde güvenirlik)

Bölgesel iklim, doğal arazi aerosollerinden (orta düzeyde
güven) (örneğin mineral tozu, siyah, kahverengi ve organik
karbon) güçlü bir şekilde etkilenmektedir. Ancak tarihsel eğilimlere, yılllararası ve on yıllık değişkenliklere ve gelecekteki
değişimlere düşük düzeyde güvenirlik vardır.
-

(yüksek düzeyde güvenirlik)
(yüksek düzeyde güvenirlik)

(düşük düzeyde güvenirlik)
Karbondioksit uzaklaştırması (negatif salımlar) dahil olmak
üzere, arazi bazlı mücadele ve uyum seçeneklerinin iklim sistemindeki sonuçları

-

-

(orta düzeyde güvenirlik).
-

(yüksek düzeyde güvenirlik)
-

(yüksek düzeyde güvenirlik).
-

(orta düzeyde güvenirlik)
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Şekil TÖ.5 |

–1

10

–11.

Teknik Özet
Şekil TÖ.5 (devam):

fazla dayanmaktadır (yüksek düzeyde güvenirlik).
(yüksek düzeyde güvenirlik)
–1

(yüksek düzeyde güvenirlik)

) ile elde edilmektedir. CH4

-

-

TÖ
4

) (yüksek düzeyde güvenirlik)
) (yüksek düzeyde güvenirlik)
) (yüksek düzeyde güvenirlik)

(yüksek düzeyde güvenirlik)
-

(orta düzeyde güvenirlik)
) (orta düzeyde güvenirlik),
) (yüksek düzeyde güvenirlik)
) (orta düzeyde güven)
-

Isınmayı 1.5 ya da 2°C ile sınırlayan mücadele seçeneklerinin
büyük ölçekli uygulanması, ormanlaştırma/yeniden ormanlaştırma ve biyoenerji ürünleri için geniş arazilerin dönüştürülmesini gerektirecektir ve bu da kısa vadeli karbon kayıplarına
neden olabilir (yüksek düzeyde güvenirlik).
(yüksek düzeyde güvenirlik)

Küresel ısınmayı azaltmaya yönelik karşı seçenekler, biyofiziksel etkiler nedeniyle yerel ve bölgesel iklimi de etkileyecektir
(yüksek düzeyde güvenirlik).
(biyojeokimyasal etki, yüksek düzeyde güvenirlik)
nedeniyle (yüksek düzeyde güvenirlik)
(yüksek düzeyde
-

güvenirlik)

-

(orta düzeyde güvenirlik)
BECCS gibi arazi talep eden CDR’ye az ihtiyaç duyularak iklim değişikliği hedeflerine ulaşmak mümkündür; ancak böylesi
senaryolar hızla azalan salımlara ya da orman, tarım ve diğer
sektörler kaynaklı CDR'ye daha fazla güvenmektedir. Karasal

(orta düzeyde güvenirlik)
Arazi kullanımına yönelik mücadele yanıt seçenekleri, diğer
sektörlerde salım azaltımının yanı sıra, güçlü mücadele sağlayan çoğu modellenmiş senaryonun anahtar unsurudur (yüksek
düzeyde güvenirlik). Daha kuvvetli iklim hedefleri, özellikle
CDR olmak üzere arazi temelli mücadele seçeneklerine daha

(yüksek düzeyde güvenirlik)
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TÖ.3 Çölleşme

(orta
düzeyde güvenirlik)

Çölleşme, hepsi birlikte kurak alanlar olarak bilinen kurak, yarı
kurak ve kurakça yarı-nemli alanlardaki arazi bozulumudur;
insan etkinlikleri ve iklimsel değişimler de dahil olmak üzere
birçok etmenden kaynaklanır. Çölleşmenin boyutu ve yoğunluğu son birkaç on yılda bazı kurak alanlarda artmıştır (yüksek
düzeyde güvenirlik).

Çölleşmeden kaynaklanan risklerin iklim değişikliği nedeniyle
artması öngörülmektedir (yüksek düzeyde güvenirlik)

-

-

-

TÖ

dedir (düşük düzeyde güvenirlik).
(yüksek düzeyde güvenirlik)
(orta düzeyde güvenirlik).
(yüksek düzeyde güvenirlik),
(yüksek düzeyde güvenir-

(yüksek düzeyde güvenirlik)

-

(yüksek düzeyde güvenirlik) neden
(orta düzeyde

lik).
(yüksek düzeyde güvenirlik).
güvenirlik)

(sınırlı düzeyde kanıt, düşük uzlaşma)
(yüksek düzeyde güvenirlik)
(orta düzeyÇölleşmenin iklim değişkenliği ve değişikliği ile insan etkinlikleriyle ilişkilendirilmesi, mekâna ve zamana göre değişir (yüksek düzeyde güvenirlik).
-

de güvenirlik)
(orta düzeyde güvenirlik)
(yüksek düzeyde güvenirlik)
(düşük düzeyde güvenirlik)
-

(yüksek düzeyde güvenirlik).

İklim değişikliği birçok çölleşme sürecini şiddetlendirecektir
(orta düzeyde güvenirlik).
(yüksek düzeyde güvenirlik)
(orta
düzeyde güven)
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(orta kanıt, düşük anlaşma),
güven)

(orta düzeyde
(orta düzeyde kanıt, yüksek anlaşma)

Bitki örtüsü, kum ve toz aerosolleri ve sera gazı akıları gibi çeşitli düzenekler yoluyla, çölleşme, iklim değişikliğini şiddetlendirir (yüksek düzeyde güvenirlik). Kurak koşulların (sıcaklıktan
çok) CO2 değişimini kontrol ettiği alanların oranı, 1948 ve 2012
arasında %6 artmıştır ve genişleme aynı oranda devam ederse
2050 yılına kadar en az %8 kadar daha artacağı öngörülmektedir. Bu alanlarda net karbon alımı diğer alanlardan yaklaşık
%27 daha düşüktür (düşük düzeyde güvenirlik).
-

Teknik Özet

TÖ

Şekil TÖ.6 | Kuraklık indisine (AI) göre sınırlandırılmış kurak (arid) alanların coğrafi dağılışı.

etkilidir (orta düzeyde güvenirlik)
(yüksek düzeyde güvenirlik).
(yüksek düzeyde güvenirlik).
(yüksek düzeyde güvenirlik)
(orta düzey kanıtlar, yüksek anlaşma).
Çölleşmeyi önlemek, azaltmak ve tersine çevirmek ve aynı zamanda iklim değişikliğinin hafifletilmesine ve uyumuna katkıda bulunmak için, hem yeni bilimsel yeniliklere hem de yerli
ve yerel bilgiye (ILK) dayanan saha ve bölgeye özgü teknolojik
çözümler vardır (yüksek düzeyde güvenirlik). Kurak alanlarda-

Kurak alanlarda SLM, arazi onarım ve iyileştirme (restorasyon
ve rehabilitasyon) yatırımları, olumlu ekonomik getirilere sahiptir (yüksek düzeyde güvenirlik).

(yüksek düzeyde güvenirlik)
(orta kanıt, yüksek anlaşma).

-

-

(yüksek düzeyde güvenirlik)
-

(sağlam kanıt, yüksek anlaşma).
(orta düzeyde güvenirlik)

(yüksek düzeyde güvenirlik)
(orta düzeyde güvenirlik)

(yüksek düzeyde güvenirlik)

-

-

(yüksek düzeyde güvenirlik)
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Teknik Özet
-

(yüksek düzeyde güvenir-

(yüksek düzeyde
-

güvenirlik)

lik)

(yüksek düzeyde güvenirlik)

-

-

(yüksek düzeyde güvenirlik)
(orta düzeyde güvenirlik)

-

-

(yüksek düzeyde güvenirlik)

TÖ

(orta düzeyde güvenirlik)

(orta düzeyde güvenirlik)
(orta düzeyde
güvenirlik).
(orta düzeyde güvenirlik) ya-

(orta düzeyde güvenirlik)

-

Kapasiteleri geliştirme, yerel düzeydeki erken uyarı sistemlerini de içeren iklim hizmetlerine daha yüksek erişim sağlama
ve uzaktan algılama teknolojilerinin kullanımını genişletme,
çölleşmenin ele alınmasına (yüksek düzeyde güvenirlik) yardımcı olan etkili uyum ve savaşım seçeneklerini sağlamak için
yüksek geri dönüşlü yatırımlardır.
-

-

(orta düzeyde
güvenirlik)
(orta

(yüksek düzeyde güvenirlik)
(yük-

düzeyde güvenirlik).
sek düzeyde güvenirlik).
(yüksek düzeyde güvenirlik).
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(düşük kanıt, yüksek anlaşma)

Teknik Özet

TÖ.4

Arazi bozulumu

(yüksek düzeyde güvenirlik).

Arazi bozulumu, gezegendeki insanları ve ekosistemleri etkiler
ve hem iklim değişikliğinden etkilenir hem de iklim değişikliğine neden olur.

(çok düşük düzeyde güvenirlik)
(yüksek düzeyde güvenirlik).
-

(çok yüksek düzeyde güvenirlik)
(çok yüksek düzeyde güvenirlik)
(orta düzeyde güvenirlik)
düzeyde güvenirlik)
(orta düzeyde güvenirlik).

(çok yüksek düzeyde güvenirlik)
(orta düzeyde güvenirlik)
yüksek düzeyde güvenirlik)

(düşük
-

nirlik)
düzeyde güvenirlik)

(yüksek düzeyde güve(düşük
-

düzeyde güvenirlik)
güvenirlik)

(orta
(yüksek düzeyde
(düşük kanıt, yüksek anlaşma)

(çok
-

(düşük

(çok yüksek düzeyde güvenirlik)
(yüksek düzeyde güvenirlik)
düzeyde güvenirlik)

de etkiyerek (çok yüksek düzeyde güvenirlik)
(çok yüksek düzeyde güvenirlik).
(yüksek düzeyde güvenirlik).
-

-

-

(orta düzeyde güvenirlik)
(orta düzeyde güvenirlik)
(yüksek düzeyde güvenirlik).
(orta düzeyde güvenirlik)
ma, artan sel (orta düzeyde güvenirlik)
(orta düzeyde güvenirlik), artan siklonlar (orta düzeyde güvenirlik)
(çok yüksek düzeyde güvenirlik)
(çok yüksek düzeyde güvenirlik)
-

(yüksek düzeyde güvenirlik).
(orta düzeyde güvenirlik) ile daha da artmak-

sek düzeyde güvenirlik)
de güvenirlik)

(çok yük(orta düzey-

(yüksek düzeyde güvenirlik)
(düşük düzeyde güvenirlik) etkilerinden
-

(yüksek düzeyde güvenirlik)

(yüksek düzeyde güvenirlik).

(çok yüksek düzeyde güvenirlik)

-
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TÖ

Teknik Özet

(yüksek düzeyde güvenirlik)

(çok yüksek dü-

zeyde güvenirlik)

lik)
mektedir (çok düşük düzeyde güvenirlik).

-

-

(yüksek düzeyde güvenir-

-

(düşük düzeyde güvenirlik)
(orta düzeyde güvenirlik)
(orta düzeyde güvenirlik)

(çok yüksek

düzeyde güvenirlik).

(yüksek düzeyde güvenirlik),

TÖ

-

Arazi Yönetim Seçenekleri
Sürdürülebilir arazi yönetimi

Sürdürülebilir olmayan arazi yönetimi
Restorasyon ve rehabilitasyon

Arazi bozulumu

Sürdürülebilir olarak yönetilen arazi
Bozulma

Karbon stoku
Orman

Net karbon tutulumu
Yutak

+

Kaynak

–

Orman

Şekil TÖ.7 | İklim değişikliğinin etkilerinin sürdürülebilir ya da bozulmuş sonuçlarını belirlemek için arazi yönetimi ile etkileşime girdiğini gösteren
kavramsal şekil.

18

Teknik Özet
Sorun/
sendrom

İklim değişikliği
üzerindeki etkisi

İnsan
faktörü

İklim
faktörü

Arazi yönetim
seçenekleri

Referanslar

İnsan etmeni

İklim etmeni

Kuruma

, CH4

odun

siklonlar

, CH4

TÖ

, CH4

, CH4

, CH4

, CH4

,

Şekil TÖ.8 | İnsan ve iklim etmenleri etkileşimi çölleşmeyi ve arazi bozulumunu şiddetlendirebilir. Şekil, temel çölleşme ve arazi bozulumu sorunlarını,
bunların iklimi nasıl etkilediğini ve temel sürücüleri olası çözümleriyle göstermektedir.

Sürdürülebilir arazi yönetimi uygulaması, iklim değişikliğine
uyum ve mücadele dahil eş zamanlı pek çok ortak fayda sağlayabilen onarma ve iyileştirme uygulamaları sayesinde, arazi
bozulumu engellenebilir, azaltılabilir ya da tersine çevrilebilir
(yüksek düzeyde güvenirlik).
(çok yüksek düzeyde güvenirlik)
(orta
düzeyde güvenirlik)
-

-

(yüksek
düzeyde güvenirlik)
(orta düzeyde güvenirlik)
-

Arazi bozulumuna yönelik eylem eksikliği, salımları artıracak
ve karbon yutaklarını azaltacaktır. Bu durum küresel ısınmayı
1.5°C ya da 2°C ile sınırlamak için gereken salım azaltımlarıyla da uyumsuzdur (yüksek düzeyde güvenirlik).
(orta düzeyde güvenirlik)

-
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Teknik Özet
-

TÖ.5

Gıda güvenliği
-

(çok yüksek düzeyde güvenirlik).
-

(yüksek düzeyde güvenirlik).

TÖ

(yüksek düzeyde güvenirlik)

-

Arazi bozulumunu önlemek, azaltmak ve tersine çevirmek
için yeterli önlemler alınsa bile, bazı durumlarda bozulma
olacaktır (yüksek düzeyde güvenirlik).
-

(yüksek
-

düzeyde güvenirlik

-

-

(çok yüksek

(yüksek düzeyde güvenirlik).

düzeyde güvenirlik).
-

(yüksek düzeyde güvenir-

(çok yüksek düzeyde güvenirlik)
-

(çok yüksek düzeyde güvenirlik)

lik).
(yüksek düzeyde güvenirlik). Artan

-

(yüksek düzeyde güvenirlik)

-

(yüksek
düzeyde güvenirlik
(yük-

-

sek düzeyde güvenirlik).

(yüksek düzeyde güvenirlik).
-

-

Teknik Özet
5
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Şekil TÖ.9 | (a) Mısır, pirinç ve buğday ürünlerindeki küresel eğilimler (FAOSTAT 2018) -

2000

2010

Teknik Özet
(yüksek düzeyde güvenirlik)

-

Sağlıklı beslenmenin önemli bir bileşeni olan meyve ve sebze
üretimi de iklim değişikliğine karşı savunmasızdır (orta kanıtlar, yüksek anlaşma).
-

-

-

-

-

TÖ

(yüksek düzeyde güvenirlik).

(yüksek düzeyde güvenirlik).

-

(orta güven)
4

-

-

(orta düzeyde güvenirlik)

-

-

(orta düzeyde güvenirlik)
(yüksek düzeyde gü-

venirlik).

(orta dü-

(yüksek
düzeyde güvenirlik).

zeyde güvenirlik)

-

(orta düzeyde güvenirlik)

-

(yüksek düzeyde
güvenirlik)

-

Toplam sera gazı (GHG) salımlarının yaklaşık %21-37'si gıda
sistemiyle ilişkilendirilebilir. Bu salımlar tarım ve arazi kullanımı, depolama, nakliye, paketleme, işleme, perakende satış
ve tüketim kaynaklıdır (orta düzeyde güvenirlik).
(yüksek düzeyde güvenirlik)

-

(orta düzeyde güvenirlik)
-

4

(yüksek düzeyde güvenirlik)

Gıda kaybının ve atıkların azaltılması sera gazı salımlarını
azaltabilir ve gıda güvenliğini artırabilir (orta düzeyde güvenirlik).
(orta düzeyde güvenirlik).

Teknik Özet

TÖ
%
<-50

>50
0

Şekil TÖ.10 | RCM8.5

(orta düzeyde güvenirlik)
(düşük düzeyde güvenirlik).
-

kanıt, yüksek anlaşma)

(orta
-

Gıda sistemi düzeyinde uyum ve mücadele için sağlayıcı koşulların, politikalar, pazarlar, kurumlar ve yönetim aracılığıyla
yaratılması gerekir (yüksek düzeyde güvenirlik).
-

(sağlam kanıt, orta düzey anlaşma)

-

(yüksek düzeyde güvenirlik)

(yüksek düzeyde güvenirlik)
-

(sınırlı kanıt, yüksek anlaşma)
-

-

(yüksek düzeyde güvenirlik).

Teknik Özet

Mücadele ve uyum potansiyeli
Çok Yüksek

Yüksek
Yok

Ekim tarihlerinin düzenlenmesi

TÖ

Mevsimsel yem takviyesi

Şekil TÖ.11 | Gıda sistemi yanıt seçenekleri (karşı seçenekler) ve bunların mücadele ve uyum üzerindeki potansiyel etkileri.

Teknik Özet

TÖ.6

Çölleşme, arazi bozulumu, gıda güvenliği
ve sera gazı akıları arasındaki içsel
bağlantılar: Sinerjiler, mübadeleler ve
bütüncül karşı seçenekler

(>3 GtCO2 eşdeğer yıl–1).

-

-

-

-

tir (yüksek düzeyde güvenirlik)

(yüksek düzeyde

güvenirlik).
Bugün karşı karşıya kalınan arazi sorunları bölgelere göre değişmektedir. İklim değişikliği gelecekteki zorlukları arttıracakken,
sosyoekonomik kalkınma zorlukları artırabilir ya da azaltabilir
(yüksek düzeyde güvenirlik).

-

(yüksek düzeyde güvenirlik)
(yüksek düzeyde güve-

nirlik)
(yüksek düzeyde güvenirlik)

(orta düzeyde güvenirlik)

-

-

(orta düzeyde

(yüksek düzeyde güvenirlik)
güvenirlik).
(yüksek düzeyde güvenirlik)

-

-

(yüksek düzey-

rir (orta düzeyde güvenirlik)

de güvenirlik)
(orta düzeyde güvenirlik).
-

-

(orta düzeyde güvenirlik)
(yüksek düzeyde güvenirlik).

(orta düzeyde güvenirlik).
-

-

(yüksek düzeyde güvenirlik)
Beş seçenek, diğer zorluklarda (yüksek düzeyde güvenirlik)
yan etki yaratmadan büyük mücadele potansiyeline sahiptir

TÖ

Teknik Özet

(yüksek düzey-

de güvenirlik)
-

(yüksek düzeyde güvenirlik)

(yüksek düzeyde güvenirlik).
Biyoenerji ve BECCS gibi bazı seçenekler ölçeğe bağlıdır. Biyoenerji ve BECCS için iklim değişikliği azaltma potansiyeli
büyüktür (en fazla 11 GtCO2 yıl–1); ancak bununla birlikte biyoenerji üretiminin arazi bozulumu, gıda güvensizliği, su kıtlığı,
sera gazı salımları ve diğer çevresel hedefler üzerindeki etkileri ölçeğe ve bağlama tabiidir (yüksek düzeyde güvenirlik).

(yüksek düzeyde güvenirlik)

-

TÖ
(yüksek düzeyde güvenirlik)

-

(orta düzeyde güvenirlik)
(orta düzeyde güvenirlik).

(orta düzeyde güvenirlik)
(orta düzeyde güvenirlik).
(orta düzeyde güvenirlik

-

(düşük düzeyde güvenirlik).
-

Gecikmeli eylemler, arazi zorluklarına karşı artan yanıt ihtiyacına yol açmakla birlikte, iklim değişikliği ve diğer zorlamalar
nedeniyle arazi temelli karşı seçenekler için potansiyelin azalmasına neden olacaktır (yüksek düzeyde güvenirlik).
(yüksek düzeyde güvenirlik)

Diğer karşı seçenekler (örn. arazi gerektiren seçenekler) çakışabilir; sonuç olarak, bütün karşı seçeneklerin potansiyeli eklenelebilir değildir ve arazi temelli toplam potansiyel şu anda bilinmemektedir (yüksek düzeyde güvenirlik).

(yüksek düzeyde güvenirlik)

(orta

düzeyde güvenirlik)

(yüksek düzeyde güvenirlik).
-

(yüksek düzeyde güvenirlik)
-

(yüksek

(orta

düzeyde güvenirlik
düzeyde güvenirlik)
(yüksek düzeyde güvenirlik)

Bununla beraber, erken harekete geçmenin teknolojik hazır
olma, geliştirme ve kurumsal engeller (yüksek düzeyde güvenirlik) gibi zorlukları da vardır.

Teknik Özet

(yüksek düzeyde güvenirlik)
-

(yüksek düzeyde güvenirlik).

(orta düzeyde güvenirlik)
(orta dü-

zeyde güvenirlik)

Uzun yıllar boyunca pek çok bölgede birçok yanıt seçeneği uygulanmaktadır; ancak, diğer yanıt seçeneklerinin etkinliği ve
daha geniş etkileri hakkında sınırlı bilgi vardır (yüksek düzeyde güvenirlik.
(yüksek düzeyde güvenirlik)

-

(orta dü-

zeyde güvenirlik)
Bazı karşı seçenekleri, arazi zorluklarının sonuçlarını azaltır,
ancak alttaki nedenleri ele almaz (yüksek düzeyde güvenirlik).
-
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(yüksek düzeyde
güvenirlik)
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Şekil TÖ.12 | Yalnızca yerel zorluklar ve iklim değişikliğinin hafifletilmesi için ortak yararlar sağlayan ve küresel gıda güvenliği üzerinde büyük bir
olumsuz yan etkiye sahip olmayan yanıt seçeneklerini seçerken, arazi kullanım türleri (ya da antromalar, bkz. Bölüm 6.3) arasında arazi yönetimi
seçeneklerinin potansiyel uygulama alanı (bkz. Bölüm 6.3

80

TÖ

Teknik Özet

Karşı seçeneklerin mücadele, uyum, çölleşme ve arazi bozulumuyla mücadele ve
gıda güvenliğinin artırılmasına potansiyel küresel katkısı
Panel A arazi talebini azaltma potansiyeline sahip olanlar da dahil, arazi için sınırlı rekabet olmaksızın ya da sınırlı rekabet ile
uygulanabilecek yanıt seçeneklerini göstermektedir. Ortak faydalar ve olumsuz yan etkiler, değerlendirilen potansiyeller aralığının üst
ucuna göre nicel olarak gösterilir. Katkıların büyüklükleri, olumlu ya da olumsuz etkiler için eşikler kullanılarak sınıflandırılır.
Hücrelerdeki harfler, kullanılan eşiklere göre etkinin büyüklüğüne olan güveni gösterir (bkz. gösterge). Değişim yönündeki güven
genellikle daha yüksektir.

Tarım

Arazi yönetimine dayalı karşı seçenekler

Diğer eko-sistemler

Topraklar

Ormanlar

TÖ

Mücadele

Uyum

Çölleşme

Arazi Bozulumu

Artan gıda verimliliği

D

O

D

Tarımsal ormancılık

O

O

İyileştirilmiş ürün arazisi yönetimi

O

D

İyileştirilmiş hayvancılık yönetimi

O

Tarımsal çeşitlendirme

Gıda Güvenliği

Maliyet

o

Y

O

o

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

o

D

İyileştirilmiş otlatma arazisi yönetimi

O

D

D

D

D

Entegre su yönetimi

D

D

D

D

D

Çayırlık alanların tarlalara daha az dönüştürülmesi

D

D

D

D

Orman yönetimi

O

D

D

D

D

Daha az ormansızlaşma ve orman bozulması

Y

D

D

D

D

Daha fazla toprak organik karbon içeriği

Y

D

O

o

D

Daha az toprak erozyonu

D

D

O

o

D

Daha az toprak tuzlanması

D

D

D

D

Daha az toprak sıkışması

D

D

D

Yangın yönetimi

O

O

O

o

D

Daha az heyelan ve doğal tehlike

D

D

D

D

D

Asitleşme dâhil daha az kirlilik

O

O

D

D

D

Restorasyon ve kıyı sulak alanlarının daha az dönüştürülmesi

O

D

o

o

D

Restorasyon ve turbalık alanların daha az dönüştürülmesi

O

o

D

Y

na

Talep

Değer zinciri yönetimine dayalı karşı seçenekler
Daha az hasat sonrası kayıplar

Y

D

D

Beslenme değişikliği

Y

D

Y

Y

Daha az yiyecek artığı (tüketici veya perakende satıcı)

Y

D

o

o

D

D

O

Arz

Sürdürülebilir kaynak kullanımı

D

İyileştirilmiş gıda işleme ve perakendecilik

D

D

D

Gıda sistemlerinde iyileştirilmiş enerji kullanımı

D

D

D

Risk

Risk yönetimine dayalı karşı seçenekler
Geçim kaynağı çeşitliliği

D

Çarpık kentleşme yönetimi

D

Risk paylaşım araçları

D

D

D

D

D

o

D

D

D

Gösterilen seçenekler, üç veya daha fazla arazi yönetimini değerlendirmek için gerekli verilerin mevcut olduğu kategoriler içindir.
Büyüklükler, her bir seçenek için bağımsız olarak değerlendirilmektedir ve ilave değildir

Her bir bütüncül karşı seçeneğin etkisinin büyüklüğünü tanımlamak üzere
kullanılan kriterler için anahtar

Pozitif

Mücadele
GTCO2 eşdeğer yıl1
Yüksek
Orta
Düşük

Negatif

Göz ardı
edilebilir
Düşük
Orta
Yüksek

3’ten fazla

Çölleşme
Milyon km2

25’den fazla
için pozitif

3’den fazla
için pozitif

Arazi Bozulumu
Milyon km2
3’den fazla
için pozitif

Gıda Güvenliği
Milyon kişi
100’den fazla
için pozitif

0.3 ila 3

1 ila 25

0.5 ila 3

0.5 ila 3

1 ila 100

0.3’den az

1’den az

0.5’den az

0.5’den az

1’den az

Etki yok

Etki yok

Etki yok

Etki yok

Etki yok

-0.3’den az

1’den az

0.5’den az

0.5’den az

1’den az

-0.3 ila -3

1 ila 25

0.5 ila 3

0.5 ila 3

1 ila 100

-3’den fazla

25’den fazla için
negatif

3’den fazla için
negatif

3’den fazla için
negatif

100’den fazla için
negatif

Değişken: Pozitif veya negatif olabilir

Subject to copy edit and layout

Şekil TÖ.13 |

Uyum
Milyon kişi

Güven düzeyi

veri yok

na

uygulanamaz

Büyüklük kategorisi tahmininin
güven düzeyini gösterir.

Y
O
D

Yüksek güven
Orta güven
Düşük güven

Maliyet aralığı

US$ tCO2e¯1 veya US$ ha¯1'de maliyet
aralıkları için teknik nota bakınız
Yüksek Maliyet
Orta Maliyet
Düşük Maliyet
veri yok
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Teknik Özet

Karşı seçeneklerin, mücadele, uyum, çölleşme ve arazi bozulumu ve gıda
güvenliğinin iyileştirilmesine yönelik olası küresel katkısı
Panel B ek arazi kullanımı değişikliğine dayanan ve farklı uygulama bağlamları altında üç ya da daha fazla arazi sorununda etkileri olabilecek yanıt seçeneklerini göstermektedir. Her seçenek için, ilk sıra (yüksek seviyeli uygulama), Panel A'da gösterilen büyüklük eşiklerini
kullanarak 3 GtCO2 yıl-1 fazla CO2 uzaklaştırma sağlayan ölçeklerde küresel uygulama için etkilerin nicel bir değerlendirmesini (Panel A'da
olduğu gibi) gösterir. Kırmızı çizgilerle biçimlendirilen hücreler artan bir zorlamayı sayısal olmayan bir etkiyle gösterir. Her bir seçenek için,
ikinci sıra (pratikte en iyi uygulama), uygun yönetim mekanizmalarıyla desteklenen ve etkili ve sürdürülebilir kaynak kullanımına imkân
tanıyarak düzgün yönetilen arazi sistemlerinde pratik olarak en iyi şekilde uygulandığı zaman gerçekleşecek olan etkinin niceliksel
tahminlerini gösterir. Bu nitel değerlendirmelerde yeşil olumlu bir etkiyi gösterirken gri nötr bir etkileşimi gösterir.
Biyoenerji ve BECCS
Mücadele

Çölleşme

Uyum

Y

Arazi Bozulumu

Gıda Güvenliği

D

Maliyet

D

Yüksek seviye: Uyarlama, çölleşme, arazi bozulumu ve gıda güvenliği üzerindeki etkiler, BECCS ile karbon dioksit gideriminin 2050'de 11.3 GTCO2 yıl1 olduğu var sayımı
üzerinden azami potansiyel etkilerdir ve ayrıca düşük bir karbon enerjisi kaynağı olduğunda, CCS'siz biyoenerji ile GTCO2 yıl1 salım azaltımının başarılabileceği göz
önünde bulundurulmalıdır {2.6.1; 6.3.1}. Biyoenerjiyi gıda güvenliği ile ilişkilendiren çalışmalar, bu uygulama seviyesinde açlık riski altındaki nüfusun 150 milyona
çıkacağını tahmin etmektedir. Çölleşme ve arazi bozulumu için kırmızı ile gösterilen hücreler, 2100'de 2°C senaryolarında 15 milyon km2 ilave arazi gerekeceğini ve bu da
çölleşme ve arazi bozulumu için zorlamayı artıracağını ortaya koyarken, bu ilave zorlamadan etkilenen gerçek alanın miktarını belirlemek kolay değildir. {6.3.3; 6.3.4}.
Mücadele

Çölleşme

Uyum

Arazi Bozulumu

Gıda Güvenliği

En iyi uygulama: Biyoenerji ve BECCS'nin etkilerinin varlığı ve büyüklüğü dağıtım ölçeğine, biyoenerji ham maddesine, başka hangi yanıt seçeneklerinin dâhil edildiğine
ve biyoenerjinin nerede yetiştirildiğine (ayrıca daha önceki arazi kullanımı ve dolaylı arazi kullanımı değişikliği salımlarına) bağlıdır. Örneğin biyoenerji üretimini marjinal
araziler ya da terk edilmiş tarlalarla sınırlandırmak, biyoenerji, gıda güvenliği üzerinde göz ardı edilebilir etkiler yaratıp, arazi bozulumu açısından potansiyel olarak
faydalı olabilir; fakat bu azaltma önleminin faydalarının daha az olması ihtimali de vardır. {Tablo 6.58}

Yeniden ağaçlandırma ve orman restorasyonu
Mücadele

Çölleşme

Uyum

O

O

Arazi Bozulumu

O

Gıda Güvenliği

O

Maliyet

O

Yüksek seviye: Yeniden ağaçlandırma ve orman restorasyonunun (ormanlaştırma ile kısmen örtüşen) uzaklaştırma ölçeğinin 10.1 GTCO2 yıl1 olduğu varsayıldığında
uyum, çölleşme, arazi bozulumu ve gıda güvenliği üzerindeki etkileri azami potansiyel etkilerdir {6.3.1}. Büyük ölçekli ormanlaştırma 2050 yılına kadar yiyecek fiyatlarını
%80’e kadar artırabilir ve AFOLU sektöründe alınacak daha fazla uyum önlemi yetersiz beslenen insan sayısını 80 ila 300 milyona çıkarabilir; yeniden ağaçlandırmanın
etkisi daha düşüktür. {6.3.5}.
Çölleşme
Arazi Bozulumu
Gıda Güvenliği
Mücadele
Uyum
En iyi uygulama: Daha önce ağaçlandırılmış alanlarda yeniden ağaçlandırma ve orman restorasyon çalışmalarının eş yararları söz konusudur; gıda güvenliği için bir
emniyet ağı oluşturmak adına doğal türlerden yararlanıp yerel paydaşların süreçlere dahil edilmesi yoluyla küçük ölçekli bir konuşlandırma var sayılmaktadır. Sürdürülebilir uygulama örnekleri, yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasadışı ağaç kesiminin azaltılması, koruma altındaki alanlarda yasadışı orman kayıplarını durdurma,
bozunmuş ve çölleşmiş arazilerde yeniden ağaçlandırma ve ormanların restorasyonudur {Kutu 6.1C; Tablo 6.6}.

Ağaçlandırma
Mücadele

Çölleşme

Uyum

O

O

Arazi Bozulumu

O

Gıda Güvenliği

D

Maliyet

O

Yüksek seviye: Ormanlaştırmanın uzaklaştırma ölçeğinin 8.9 GTCO2 yıl-1 olduğu varsayıldığında uyum, çölleşme, arazi bozulumu ve gıda güvenliği üzerindeki etkileri
azami potansiyel etkilerdir {6.3.1}. Büyük ölçekli ormanlaştırma 2050 yılına kadar yiyecek fiyatlarını %80’e kadar artırabilir ve AFOLU sektöründe alınacak daha fazla uyum
önlemi yetersiz beslenen insan sayısını 80 ila 300 milyona çıkarabilir; yeniden ağaçlandırmanın etkisi daha düşüktür. {6.3.5}.
Mücadele

Çölleşme

Uyum

Arazi Bozulumu

Gıda Güvenliği

En iyi uygulama: Ormanlaştırma, çölleşmenin önüne geçmek ve arazi bozulumuna karşı mücadelede kullanılmaktadır. Ormanlık araziler ayrıca, özellikle bozunmuş
araziler, mangrovlar ve tarım için kullanılamayacak nitelikte diğer araziler üzerinde ormanlaştırma çalışmalarına başvurulduğunda, gıda arzı açısından faydalar sağlar.
Örneğin gıda ve gelir güvensizliğinin hakim olduğu zamanlarda ormanlardan elde edilen gıda, bir güvenlik ağı işlevi görür {6.3.5}.

Toprağa biyolojik kömür ekleme
Mücadele

Çölleşme

Uyum

X

O

Arazi Bozulumu

X

Gıda Güvenliği

D

Maliyet

D

Yüksek seviye: Biyolojik kömür ekleme uygulamasının uzaklaştırma ölçeğinin 6.6 GTCO2 yıl-1 olduğu varsayıldığında uyum, çölleşme, arazi bozulumu ve gıda güvenliği
üzerindeki etkileri azami potansiyel etkilerdir {6.3.1} Hammadde üretimi için gerekli olan biyokütle üretimine ayrılan tarım ürünleri, küresel tarım üretim alanlarının
%20’ine denk gelen, 0.4 ila 2.6 milyon km2’lik bir alanı işgal edebilir. Bu da 100 milyon insanın gıda güvenliğini etkileyebilecek büyük bir potansiyele sahiptir. {6.3.5}.
Mücadele

Uyum

Çölleşme

Arazi Bozulumu

Gıda Güvenliği

En iyi uygulama: Biyolojik kömür, araziye uygulandığında, ılıman bölgelerde daha sınırlı olmak üzere tropikal bölgelerde hasat miktarını %25 oranında iyileştirerek ya da
daha iyi su tutma kapasitesi ve besin kullanım verimliliği vasıtasıyla gıda güvenliği açısından orta seviyede faydalar sağlayabilir. Biyolojik kömür için biyo-kütle temin
etmek amacıyla terk edilmiş tarlalar kullanılabilir ve böylelikle gıda üretiminde rekabetten kaçınılabilir; otlak yoğunlaştırma çalışmaları ile boşa çıkan marjinal ve
bozunmuş araziler düşünüldüğünde, gıda güvenliği ve biyolojik çeşitlilikten ödün verilmeden biyokütle üretimi için 5-9 Mkm2 arazinin kullanılabilir hale geleceği öngörülmektedir {6.3.5}.

Subject to copy edit and layout
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TÖ

Teknik Özet
Şekil TS.13 (devamı):

Potansiyelin

büyüklüğü:

Güven düzeyleri:
Maliyet aralıkları:

TÖ

Destekleyici kanıtlar:

-

Teknik Özet

TÖ.7

Sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin risk yönetimi ve karar verme

Küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki artışların, sürekli permafrost ve kıyı bozulumu (yüksek düzeyde güvenirlik), artan
orman yangını, düşük enlemlerde azalan ürün verimi, azalmış
gıda istikrarı, azalan su mevcudiyeti, bitki örtüsü kaybı (orta
düzeyde güvenirlik), azalan yiyecek erişimi ve artan toprak
erozyonu (düşük düzeyde güvenirlik) ile sonuçlanacağı öngörülmektedir. Küresel ortalama sıcaklıktaki artışların küresel
bitki örtüsü kaybında sürekli artışa, kıyı bozulmasına ve düşük
enlemlerde azalan ürün verimine, gıda istikrarlılığının düşmesine, gıda ve beslenmeye erişimin azalmasına ve kurak alanlarda
sürekli permafrost bozulumu ve su kıtlığında orta düzeyde güvenirliğe yol açacağına dair yüksek bir uzlaşma ve yüksek kanıt
vardır.
(yüksek
düzeyde güvenirlik)
-

(yüksek düzeyde güvenirlik)

-

(düşük düzeyde güvenirlik)

-

TÖ

(orta düzeyde güvenirlik)

-

(orta düzeyde güvenirlik).
-

-

(orta düzeyde güvenirlik)

(yüksek düzeyde güve(yüksek düzeyde güvenirlik).

nirlik)

(orta düzeyde güvenirlik)

-

-

-

-

-

anlaşma, sınırlı kanıt)

-

(yüksek
-

(yüksek düzeyde güvenirlik).
) konsantrasyon-

(yüksek anlaşma, sınırlı kanıt)

(yüksek düzeyde

(yüksek düzey-

güvenirlik)
de güvenirlik)

düzeyde güvenirlik)

(yüksek
-

-

(yüksek düzeyde güvenirlik)
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Teknik Özet
Araziyi iklim değişikliği mücadelesi için kullanma ya da biyolojik çeşitlilik, gıda, yeraltı suyu ve nehir ekosistem hizmetleri (orta düzeyde güvenirlik) ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) 7 (uygun fiyatlı temiz enerji) için kullanma
arasında alışverişler oluşabilir.

(orta düzeyde güvenirlik)

orta düzeyde güven
(yüksek anlaşma, orta kanıt).

(orta anlaşma, orta düzey kanıt)
(orta anlaşma,

TÖ

Arazi kullanım sektörlerinde teknoloji transferi, uyum, mücadele, uluslararası iş birliği, Ar-Ge iş birliği ve yerel katılım
(orta düzeyde güvenirlik) için yeni fırsatlar sunar.

düşük kanıt)

(yüksek anlaşma, yüksek
kanıt).
(yüksek düzeyde güvenirlik)

-

-

orta kanıt)

(yüksek anlaşma,
-

(orta kanıt, orta anlaşma)
(yüksek mutabakat, orta kanıt).

-

-

Arazi ve iklim etkileşimleri ve gıda güvenliği ile ilgili karmaşık mekânsal, kültürel ve zamansal risk ve belirsizlik dinamikleri, riskleri değerlendirmek, kararları ve politika araçlarını gözden geçirmek için esnek, uyarlanabilir, yinelemeli bir
yaklaşım gerektirir (yüksek düzeyde güvenirlik).

(orta düzeyde güven)
-

Ölçekler, seviyeler ve sektörler arasında politika araçlarının
eşgüdümü, ortak yararları artırır, arazi ve iklim risklerini
yönetir, gıda güvenliğini geliştirir ve eşitlik endişelerini ele
alır (orta düzeyde güvenirlik).

ILK, iklim süreçlerini ve etkilerini anlama, iklim değişikliğine uyum, farklı ekosistemlerde SLM ve gıda güvenliğinin
arttırılmasında anahtar rol oynayabilir (yüksek düzeyde güvenirlik).
-

-

-

Teknik Özet
A. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak arazi temelli süreçlerdeki değişikliklerden kaynaklanan
insana ve ekosistemlere yönelik riskler

Küresel Ortalama Yüzey Sıcaklığı Değişimi
Sanayi öncesi dönemdeki seviyelere göre (°C)

Sanayi öncesi seviyelere göre küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki (GMST) artışlar, çölleşme (su kıtlığı), arazi bozulumu (toprak erozyonu,
bitki örtüsü kaybı, orman yangını, permafrost çözülme) ve gıda güvenliği (ürün verimi ve gıda arzı) ile ilgili süreçleri etkiler. Bu süreçlerdeki
değişiklikler gıda sistemleri, geçim kaynakları, altyapı, toprağın değeri, insan ve ekosistem sağlığı için risk oluşturmaktadır. Bir süreçteki
değişiklikler (örn. orman yangını ya da su kıtlığı) bileşik risklere neden olabilir. Riskler konuma özgüdür ve bölgeye göre farklılık gösterir.
5°

D

4°
3°

O

2°

O

O
O

O
O

1.5°

1°

O

Y
Kurak alanlarda
su kıtlığı

Bitki örtüsü
kaybı

Toprak
erozyonu

Gösterge niteliğinde geçiş örneği

5°
4°
3°

Gıda arzındaki
istikrarsızlıklar

TÖ

Küresel ölçekte
uzun süreli
gıda tedariği
kesintileri

4°
Nadiren
meydana gelen
fiyat artışları
ülkeleri
etkilemektedir

3°

O

2°
O

Yangın havası
mevsiminde
artış

Tropikal ürün
verim düşüşü

2006–2015

Gösterge niteliğinde geçiş örneği

2°
1°

Permafrost
bozulması

5°

Ayrıca maruz
kalan
100M’nun
üzerinde insan

Akdeniz
bölgesinde
yanan alanda
% 50'nin
üzerinde artış

O
Y

Y

Y
Kontrol edilemeyen
yangınlara bağlı
hasar

O

O

Y

Y

Y

Risk altındaki sistemler:
Gıda
Geçim kaynakları
Arazinin değeri
İnsan sağlığı
Eko-sistem sağlığı
Altyapı
Küresel Ortalama Yüzey Sıcaklığı Değişimi
Sanayi öncesi dönemdeki seviyelere göre (°C)

O

O
D

O
O
Y

1°

Y

Farklı bölgelerde
periyodik gıda
şokları

Kontrol edilemeyen yangınlara bağlı hasarlar

Gıda arzındaki istikrarsızlıklar

B. Farklı sosyoekonomik stratejiler iklimle ilgili risk düzeylerini etkiler
Çölleşme

Küresel Ortalama Yüzey Sıcaklığı Değişimi
Sanayi öncesi dönemdeki seviyelere göre (°C)

(kurak bölgelerde su kıtlığı)

Arazi Bozulumu

(habitat bozulumu,
orman yangınları, seller)

Gıda Güvensizliği

(kullanılabilirlik, erişim)

3°

O
O

D

2°

O

O
O

1.5°

O

O

1°

Y

SSP1

Y

SSP3

Y

SSP1

Y

SSP3

O

SSP1

O

SSP3

2006–2015

Sosyo-ekonomik seçimler, sıcaklık artış
oranını etkileyebildiği gibi iklimle ilgili
riskleri azaltabilir veya arttırabilir. OSS1
stratejisi, düşük nüfus artışı, yüksek gelir
ve düşük eşitsizlik, düşük sera gazı salım
sistemlerinde üretilen gıdalar, etkin arazi
kullanım yönetmeliği ve yüksek uyum
kapasitesine sahip bir dünyayı
göstermektedir. OSS3 yolu zıt eğilimlere
sahiptir. Aynı seviyede GMST artışı göz
önüne alındığında, OSS3'e kıyasla OSS1'de
riskler daha düşüktür.

Lejant: Etki/riskin seviyesi
Çok yüksek

Yüksek
Riskler
Orta
Etkiler

Tespit edilemez

Subject to copy edit and layout

Mor: Tehlikenin veya etkilerin/risklerin doğası
dolayısıyla son derece düşük uyarlanma kapasitesi ile
birlikte, çok yüksek etki/risk olasılığı, iklimle ilgili
risklerin önemli ölçüde geri çevrilmez olması ya da
süregelmesi.
Kırmızı: Önemli ve geniş çaplı etkiler / riskler.
Sarı: Etkiler/riskler tespit edilebilir ve en az orta güven
seviyesinde iklim değişikliğine atfedilebilir.
Beyaz: Etkiler/riskler, tespit edilemez.

Lejant: Geçiş için
güven düzeyi
Y Yüksek
O Orta
D Düşük
O

Örnek
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Teknik Özet
Şekil TÖ.14 (devamı):
Panel A:
Panel B:

Tüm paneller:
Tüm paneller:

TÖ

Arazi ve iklimle ilgili karar verme ve politika oluşturma süreçlerine halkın (toplumun) katılımı, sinerjileri geliştiren, sürdürülebilir arazi yönetimindeki mübadeleleri azaltan, uyum
ve azaltım engellerinin üstesinden gelen yanıt seçeneklerinin
(yüksek düzeyde güvenirlik) ve etkin şeffaf çözümlerin uygulanmasına imkân tanır (yüksek düzeyde güvenirlik).
-

-

(orta düzeyde güvenirlik)

(orta düzeyde güvenirlik)

-

ma)

(sınırlı kanıt, yüksek anlaş-

(orta düzeyde güven)
-

Güçlenen kadınlar, hane içi gıda güvenliği ve sürdürülebilir
arazi yönetimi (yüksek düzeyde güvenirlik) arasındaki sinerjileri güçlendirebilir.

-

-

(yüksek düzeyde
güvenirlik)
(orta düzeyde güvenirlik)
-

-

-

34

Teknik Özet
Tablo TÖ.1 |

Kategori

Bütüncül Yanıt Seçeneği

Yanıt seçeneğini destekleyen politika araçları

Tarımda Arazi
Yönetimi

TÖ
Ormanlarda Arazi
Yönetimi
Toprakların Arazi
Yönetimi
eklenmesi

Diğer tüm ekosistemlerde Arazi
Yönetimi

Karbondioksit
giderimi (CDR) arazi
yönetimi

İstem yönetimi

-

Tedarik yönetimi

Risk Yönetimi

35

Teknik Özet

A. Sosyoekonomik kalkınma, mücadele yanıtları ve araziyi ilişkilendiren yollar
Sosyoekonomik kalkınma ve arazi yönetimi, TARIM ARAZİSİ, MERA, BIOENERJİ ÜRETİM ARAZİSİ, ORMAN, ve DOĞAL ARAZİ için ayrılan
göreceli tutarda arazi de dahil olmak üzere arazi sisteminin gelişimini etkiler. Çizgiler, üç alternatif ortak sosyoekonomik strateji için
(RCP1.9'daki OSS1, OSS2 ve OSS5) Entegre Değerlendirme Modelleri (IAM) genelindeki ortalamayı gösterir; gölgeli alanlar modeller
arasındaki aralığı gösterir. Buradaki yolların, iklim değişikliği mücadelesine özgü etkileri gösterdiğini, ancak iklim değişikliğinin ya da
uyumun etkilerini göstermediği dikkate alınmalıdır.

TÖ

A. Sürdürülebilirlik odaklı (OSS1
Arazi yönetimi, intensif tarım, üretim ve
tüketim kalıplarındaki sürdürülebilirlik,
kişi başına düşen gıda tüketimindeki
artışlara karşın, azalan tarımsal arazi
gereksinimiyle sonuçlanır. Bu araziler
tarım yerine yeniden ormanlaştırma,
ormanlaştırma ve biyoenerji için
kullanılabilir.

B. Orta yol (OSS2)
Toplumsal ve teknolojik gelişme tarihsel
kalıpları izler. Biyoenerji, azalmış
ormansızlaştırma ya da ormanlaştırma
gibi arazi mücadele seçeneklerine yönelik
artan istem, tarım arazilerinin gıda, yem
ve lif için kullanılabilirliğini azaltır.

C. Kaynak yoğun (OSS5)
Kaynak yoğun üretim ve tüketim
modelleri, yüksek taban çizgisinde olan
salımlara neden olur. Azaltım, büyük
çapta biyoenerji ve BECCS gibi teknolojik
çözümlere odaklanır. Kuvvetlendirme ve
rekabetçi arazi kullanımları, tarım
arazilerindeki düşüşlere katkıda bulunur.

OSS1 Sürdürülebilir Odaklı
2010 itibariyle Arazi Değişimi (Mkm2)
10

OSS2 Orta yol
2010 itibariyle Arazi Değişimi (Mkm2)
10

OSS5 Kaynak yoğun
2010 itibariyle Arazi Değişimi (Mkm2)
10

O

7.5
5

BT

2.5
0

DA

-2.5

BT
O

5

2.5

2.5

0

0
DA
T

T
M

-7.5

2010

2025

2050

2075

2100

TARIM ARAZİSİ

DA

T

-5

-7.5

MERA

O

-2.5

-5

-10

BT

7.5

5

-2.5

-5

-10

7.5

M

2010

2025

2050

2075

BİOENERJİ ÜRETİM ARAZİSİ

2100
ORMAN

-7.5
-10

M

2010

2025

2050

2075

2100

DOĞAL ARAZİ
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Teknik Özet

B. OSS'lerde arazi kullanımı ve arazi örtüsü değişimi
SSP'ler için
Nicel göstergeler

Dahil edilen
modellerin
sayısı*

2010'dan itibaren
Doğal Arazi Değişimi
Mkm2

RCP1.9 2050’de

5/5

0.5 ( -4.9 , 1 )

2.1 ( 0.9 , 5 )

-1.2 ( -4.6 , -0.3 )

3.4 ( -0.1 , 9.4 )

-4.1 ( -5.6 , -2.5 )

0 ( -7.3 , 7.1 )

4.3 ( 1.5 , 7.2 )

-5.2 ( -7.6 , -1.8 )

7.5 ( 0.4 , 15.8 )

-6.5 ( -12.2 , -4.8 )

-0.9 ( -2.2 , 1.5 )

1.3 ( 0.4 , 1.9 )

-1 ( -4.7 , 1 )

2.6 ( -0.1 , 8.4 )

-3 ( -4 , -2.4 )

0.2 ( -3.5 , 1.1 )

5.1 ( 1.6 , 6.3 )

-3.2 ( -7.7 , -1.8 )

6.6 ( -0.1 , 10.5 )

-5.5 ( -9.9 , -4.2 )

0.5 ( -1 , 1.7 )

0.8 ( 0.5 , 1.3 )

0.1 ( -3.2 , 1.5 )

0.6 ( -0.7 , 4.2 )

-2.4 ( -3.3 , -0.9 )

1.8 ( -1.7 , 6 )

1.9 ( 1.4 , 3.7 )

-2.3 ( -6.4 , -1.6 )

3.9 ( 0.2 , 8.8 )

-4.6 ( -7.3 , -2.7 )

0.3 ( -1.1 , 1.8 )

0.5 ( 0.2 , 1.4 )

0.2 ( -1.6 , 1.9 )

-0.1 ( -0.8 , 1.1 )

-1.5 ( -2.9 , -0.2 )

3.3 ( -0.3 , 5.9 )

1.8 ( 1.4 , 2.4 )

-1.5 ( -5.7 , -0.9 )

0.9 ( 0.3 , 3 )

-2.1 ( -7 , 0 )

-2.2 ( -7 , 0.6 )

4.5 ( 2.1 , 7 )

-1.2 ( -2 , 0.3 )

3.4 ( -0.9 , 7 )

-4.8 ( -6.2 , -0.4 )

-2.3 ( -9.6 , 2.7 )

6.6 ( 3.6 , 11 )

-2.9 ( -4 , 0.1 )

6.4 ( -0.8 , 9.5 )

-7.6 ( -11.7 , -1.3 )

-3.2 ( -4.2 , 0.1 )

2.2 ( 1.7 , 4.7 )

0.6 ( -1.9 , 1.9 )

1.6 ( -0.9 , 4.2 )

-1.4 ( -3.7 , 0.4 )

-5.2 ( -7.2 , 0.5 )

6.9 ( 2.3 , 10.8 )

-1.4 ( -4 , 0.8 )

5.6 ( -0.9 , 5.9 )

-7.2 ( -8 , 0.5 )

5/5

-2.2 ( -2.2 , 0.7 )

1.5 ( 0.1 , 2.1 )

1.2 ( -0.9 , 2.7 )

-0.9 ( -2.5 , 2.9 )

-0.1 ( -2.5 , 1.6 )

-3.4 ( -4.7 , 1.5 )

4.1 ( 0.4 , 6.3 )

0.7 ( -2.6 , 3.1 )

-0.5 ( -3.1 , 5.9 )

-2.8 ( -5.3 , 1.9 )

5/5

-1.5 ( -2.6 , -0.2 )

0.7 ( 0 , 1.5 )

1.3 ( 1 , 2.7 )

-1.3 ( -2.5 , -0.4 )

-0.1 ( -1.2 , 1.6 )

-2.1 ( -5.9 , 0.3 )

1.2 ( 0.1 , 2.4 )

1.9 ( 0.8 , 2.8 )

-1.3 ( -2.7 , -0.2 )

-0.2 ( -1.9 , 2.1 )

2100
RCP2.6 2050’de
SSP1

5/5

2100
RCP4.5 2050’de

5/5

2100
Anahat 2050’de

5/5

2100
RCP1.9 2050’de

4/5

2100
RCP2.6 2050’de
SSP2

5/5

2100
RCP4.5 2050’de
2100
Anahat 2050’de
2100

2010'dan itibaren
Meralardaki Değişim
Mkm2

-

-

-

-

-

-

RCP2.6 2050’de

Değerlendirilen modellerin hiçbirinde uygulanabilir
- değil

-

-

-

-

-

-

-

-3.4 ( -4.4 , -2 )

1.3 ( 1.3 , 2 )

2.3 ( 1.2 , 3 )

-2.4 ( -4 , -1 )

2.1 ( -0.1 , 3.8 )

-6.2 ( -6.8 , -5.4 )

4.6 ( 1.5 , 7.1 )

3.4 ( 1.9 , 4.5 )

-3.1 ( -5.5 , -0.3 )

2 ( -2.5 , 4.4 )

-3 ( -4.6 , -1.7 )

1 ( 0.2 , 1.5 )

2.5 ( 1.5 , 3 )

-2.5 ( -4 , -1.5 )

2.4 ( 0.6 , 3.8 )

-5 ( -7.1 , -4.2 )

1.1 ( 0.9 , 2.5 )

5.1 ( 3.8 , 6.1 )

-5.3 ( -6 , -2.6 )

3.4 ( 0.9 , 6.4 )

-

-

-

-

-

-

0.7 ( -0.3 , 2.2 )

-0.6 ( -0.7 , 0.1 )

2100
RCP4.5 2050’de

3/3

2100
4/4

2100
RCP1.9 2050’de
2100
RCP2.6 2050’de

- değil**
Değerlendirilen modellerin hiçbirinde uygulanabilir
3/3

2100
RCP4.5 2050’de

3/3

2100
Anahat 2050’de

3/3

2100
RCP1.9 2050’de

2/4

2100
RCP2.6 2050’de
SSP5

2010'dan itibaren
Ormanlardaki Değişim
Mkm2

- değil
Değerlendirilen modellerin hiçbirinde uygulanabilir
-

Anahat 2050’de

SSP4

2010'dan itibaren Tarım
Arazilerindeki Değişim
Mkm2

2100

RCP1.9 2050’de

SSP3

2010'dan itibaren
Biyoenerji Arazisi Değişimi
Mkm2

4/4

2100
RCP4.5 2050’de

4/4

2100
Anahat 2050’de

4/4

2100

-4.5 ( -6 , -2.1 )

3.3 ( 1.5 , 4.5 )

0.5 ( -0.1 , 0.9 )

-5.8 ( -10.2 , -4.7 )

2.5 ( 2.3 , 15.2 )

-0.8 ( -0.8 , 1.8 )

1.4 ( -1.7 , 4.1 )

-1.2 ( -2.5 , -0.2 )

-2.7 ( -4.4 , -0.4 )

1.7 ( 1 , 1.9 )

1.1 ( -0.1 , 1.7 )

-1.8 ( -2.3 , 2.1 )

0.8 ( -0.5 , 1.5 )

-2.8 ( -7.8 , -2 )

2.7 ( 2.3 , 4.7 )

1.1 ( 0.2 , 1.2 )

-0.7 ( -2.6 , 1 )

1.4 ( -1 , 1.8 )

-2.8 ( -2.9 , -0.2 )

1.1 ( 0.7 , 2 )

1.1 ( 0.7 , 1.8 )

-1.8 ( -2.3 , -1 )

1.5 ( -0.5 , 2.1 )

-2.4 ( -5 , -1 )

1.7 ( 1.4 , 2.6 )

1.2 ( 1.2 , 1.9 )

-2.4 ( -2.5 , -2 )

1.3 ( -1 , 4.4 )

-1.5 ( -3.9 , 0.9 )

6.7 ( 6.2 , 7.2 )

-1.9 ( -3.5 , -0.4 )

3.1 ( -0.1 , 6.3 )

-6.4 ( -7.7 , -5.1 )

-0.5 ( -4.2 , 3.2 )

7.6 ( 7.2 , 8 )

-3.4 ( -6.2 , -0.5 )

4.7 ( 0.1 , 9.4 )

-8.5 ( -10.7 , -6.2 )

-3.4 ( -6.9 , 0.3 )

4.8 ( 3.8 , 5.1 )

-2.1 ( -4 , 1 )

3.9 ( -0.1 , 6.7 )

-4.4 ( -5 , 0.2 )

-4.3 ( -8.4 , 0.5 )

9.1 ( 7.7 , 9.2 )

-3.3 ( -6.5 , -0.5 )

3.9 ( -0.1 , 9.3 )

-6.3 ( -9.1 , -1.4 )

-2.5 ( -3.7 , 0.2 )

1.7 ( 0.6 , 2.9 )

0.6 ( -3.3 , 1.9 )

-0.1 ( -1.7 , 6 )

-1.2 ( -2.6 , 2.3 )

-4.1 ( -4.6 , 0.7 )

4.8 ( 2 , 8 )

-1 ( -5.5 , 1 )

-0.2 ( -1.4 , 9.1 )

-3 ( -5.2 , 2.1 )

-0.6 ( -3.8 , 0.4 )

0.8 ( 0 , 2.1 )

1.5 ( -0.7 , 3.3 )

-1.9 ( -3.4 , 0.5 )

-0.1 ( -1.5 , 2.9 )

-0.2 ( -2.4 , 1.8 )

1 ( 0.2 , 2.3 )

1 ( -2 , 2.5 )

-2.1 ( -3.4 , 1.1 )

-0.4 ( -2.4 , 2.8 )

TÖ

* Dahil edilen modellerin sayısı/ Denenen modellerin sayısı. Bir model, arazi verileri sunmadığı için tüm girdilerden çıkarılmıştır.
** Bir model, SSP4 ile RCP1.9'a ulaşmış fakat arazi verisi sunmamıştır.
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Teknik Özet
Şekil TÖ.15 (devamı):

Panel
A:
Panel B:

TÖ
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Teknik Özet

TÖ
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