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Her geçen gün dünya genelinde yaşanan doğal afetlerin ve iklim olaylarının sayısı 
artıyor. Türkiye de geçtiğimiz yılı orman yangınları ve seller gibi yıkıcı doğal 
afetlerle geçirdi. Gerek Türkiye’de gerekse dünya genelinde yaşanan olaylarda çok 
sayıda insan yaşamını yitirirken, yaşanan afetler ciddi ekonomik zararlara yol açtı. 
Küresel araştırma şirketi Aon, 2021 yılında aşırı hava olaylarının tüm dünyaya 
faturasının 329 milyar dolar olduğunu açıkladı. Tüm bu yaşanan gelişmeler, dünya 
genelinde insanların iklim değişikliğiyle ilgili farkındalıklarının, hassasiyetlerinin 
ve endişelerinin artmasına yol açıyor. Kamuoyu araştırma şirketleri iklim 
değişikliğine ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik algıları düzenli olarak 
ölçerek kamuoyu nezdinde yaşanan değişimleri gözler önüne seriyor. 

AB kamuoyunun iklim değişikliğine yönelik farkındalığının oldukça yüksek olduğu 
görülüyor. 2021 yılında yapılan son araştırmada dünyanın karşılaştığı en ciddi 
problemler arasında iklim değişikliği ilk defa katılımcılar tarafından ilk sırada 
sayıldı. Hâliyle AB kamuoyunda iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik destek de 
oldukça yüksek. Fakat bu desteğin ülkelere ve farklı siyasi gruplara göre değiştiği 
de görülüyor. Yeşil, sol ve sosyal demokrat partiye mensup siyasiler söz konusu 
mücadeleye yüksek destek verirken, radikal sağ ve muhafazakâr partilerin bu 
desteği vermedikleri ve iklim değişikliği tartışmalarına mesafeli oldukları 
görülüyor. 

Bu kapsamda bu değerlendirme notunda AB kamuoyunun iklim değişikliğine 
bakışının veriler üzerinden ortaya konulması planlanıyor. İlk bölümde AB 
vatandaşlarının iklim değişikliği ve iklim değişikliği politikalarına yönelik algıları 
incelenirken ikinci bölümde Türkiye’deki kamuoyunun iklim değişikliğine yönelik 
zaman içinde değişen yaklaşımı gözler önüne seriliyor. 
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AB KAMUOYUNUN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAKIŞI 

İklim değişikliği, atmosferdeki sera gazlarının artması sonucu dünya üzerindeki küresel 

sıcaklığın yükselmesini ifade eder. Sera etkisiyle küresel sıcaklığın artması içinde 

yaşadığımız gezegenin günümüzde karşılaştığı en büyük sorunlardan biri hâline gelmiş 

durumda. Günümüzde bilim insanları küresel ısınmanın insan kaynaklı olduğu 

konusunda hemfikirler ve ciddi tehlikeleri beraberinde getirdiğine vurgu yapıyorlar.  

Sıcaklığın artması yaşanan mevsimlerin ve hava koşullarının değişmesinden, gıda 

üretiminin tehlikeye girmesine, deniz seviyesinin yükselmesinden ve buzulların 

erimesinden sellerin oluşmasına ve yeryüzünde yaşayan canlıların biyolojik olarak 

olumsuz etkilenmesine kadar çok sayıda felakete ve değişikliğe neden oluyor. Devletlerin 

bir araya gelerek yaşanabilir bir gezegen için imzaladığı Paris İklim Anlaşması’na göre 

dünyanın ortalama ısısının en fazla iki derece olması gerekiyor. Bu hedefe ulaşmak ise 

atmosferdeki ısının artmasına ve sera gazı etkisi oluşturmaya sebep olan fosil yakıtların 

tüketilmesinin azaltılmasından geçiyor. 

Mevcut durumda insanların sorunun ne kadar bilincinde olduğu ya da soruna yönelik 

farkındalıklarının hangi düzeyde olduğu büyük önem arz ediyor. Öyle ki iklim 

değişikliğiyle mücadele topyekûn bir bilinç, farkındalık ve motivasyon gerektiriyor. 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Beşinci Değerlendirme Raporu, iklim 

değişikliğinin nedeninin %95 ihtimalle insan kaynaklı olduğunu ortaya koymuştu.1 İnsan 

kaynaklı olan bu sorunun üstesinden gelinmesi ve sonraki nesillere daha yaşanabilir bir 

gezegen bırakılması yine soruna sebep olan insanların bilinç düzeyiyle yakından 

ilişkilidir. Hâliyle dünya halklarının iklim değişikliğiyle ilgili farkındalığı, sorunla 

mücadele açısından hayati önem taşıyor. 

Hükümetleri harekete geçirilebilmesi ve konunun sivil toplum ayağının güçlendirilmesi  

için soruna ilişkin kamuoyunu bilgilendirici faaliyetler de oldukça önemli bir yer tutuyor. 

Fakat bundan önce kamuoyunun iklim değişikliği ile ilgili bilinç düzeyinin belirlenmesi de 

önemli bir ihtiyaç. İklim değişikliği hakkında gelmiş geçmiş en büyük kamuoyu 

araştırmasını Oxford Üniversitesi ile yapan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

(UNDP), “İklim Anketi”nin sonuçlarını geçtiğimiz yıl yayımladı. 50 ülkenin dahil edildiği 

ve 1,2 milyon insanın katkı sağladığı araştırmada oldukça geniş kapsamlı bir inceleme 

                                                        
1 N. Melis Bostanoğlu, “İklim Değişikliğiyle Mücadele ile Geçen 2017”, İKV Değerlendirme Notu, Mayıs 2018, 
s. 2. 
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yapıldığı görülüyor. Araştırma sonucunda ise sevindirici bir şekilde dünya genelinde 

insanların %64’ünün iklim değişikliğini “acil bir durum” olarak nitelendirdiği ortaya çıktı. 

Ankete katılan kişilerin iklim değişikliğiyle mücadele politikalarına da ciddi oranda 

destek verdikleri ve çeşitli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladıkları görülüyor. 

Ankette bu konuda sorulan soruya verilen cevaplarda özellikle ormanlar ve arazilerin 

korunması (%54), daha fazla güneş, rüzgâr ve yenilenebilir enerji kullanılması (%53), 

iklim dostu tarım yöntemlerinin benimsenmesi (%52) ve yeşil dönüşüm ve işletmelere 

daha çok yatırım yapılması (%50) ön plana çıkan politikaları oluşturuyor.  

İklim değişikliğine yönelik bilinç düzeyinin ve yaklaşımın farklı yaş gruplarına göre ufak 

değişiklikler gösterdiği bu noktada ifade edilmeli. Genel hatları itibarıyla dünya genelinde 

gençlerde iklim değişikliğine yönelik farkındalığın daha yüksek olduğu görülüyor. 18-35 

yaş grubunun %65’i, 36-59 yaş grubunun %66’sı, 60 yaş ve üzeri grubun ise %58’inin 

iklim değişikliğinin acil bir durum olduğunu belirttiği görülüyor.2  

UNDP’nin gerçekleştirdiği araştırma, özellikle “Z kuşağı” olarak nitelendirilen 18 yaş 

altındaki gençleri de kapsaması bakımından oldukça değerli. Bu kapsamda mobil oyunlar 

üzerinden 18 yaş altındaki gençlere ulaşılarak iklim değişikliğine yönelik algılarının 

ölçülmesi hedeflenmiş. Araştırma sonucunda dünya genelinde iklim değişikliği ile ilgili 

kaygıların en fazla Z kuşağı olarak nitelendirilen 14-18 yaş arasındaki gençlerde (%69) 

olduğu görülüyor.3 Özellikle bu sonuç iklim değişikliğiyle ilgili yaşanan tartışmalar ve 

alınması gereken tedbirler açısından geleceğe yönelik ümitleri artırıyor. 

AB Kamuoyunda İklim Değişikliğine Yönelik Algı 

Avrupa Komisyonu, AB kamuoyunun çeşitli konularla ilgili algılarının düzenli bir şekilde 

ölçülmesine oldukça önem veriyor. İklim değişikliği ve yeşil dönüşüm gibi konular Birliğin 

öncelikli politika alanları olduğundan önde gelen kamuoyu araştırma konularından da 

birini oluşturuyor. Bu kapsamda Komisyon iki yılda bir iklim değişikliğine yönelik AB 

ülkelerindeki kamuoyunun algılarını ölçtürüyor.  

                                                        
2 “People’s Climate Vote”, UNDP, Ocak 2021, https://www.undp.org/publications/peoples-climate-
vote#modal-publication-download, Erişim Tarihi: 27.03.2022. 
3 “BM’nin 1,2 milyon kişilik anketi: Dünyanın üçte ikisi 'iklim acil durumu var' diyor”, Euronews, 07.01.2021, 
https://tr.euronews.com/2021/01/27/bm-nin-1-2-milyon-kisilik-anketi-dunyan-n-ucte-ikisi-iklim-acil-
durumu-var-diyor, Erişim Tarihi: 27.03.2022. 

https://www.undp.org/publications/peoples-climate-vote#modal-publication-download
https://www.undp.org/publications/peoples-climate-vote#modal-publication-download
https://tr.euronews.com/2021/01/27/bm-nin-1-2-milyon-kisilik-anketi-dunyan-n-ucte-ikisi-iklim-acil-durumu-var-diyor
https://tr.euronews.com/2021/01/27/bm-nin-1-2-milyon-kisilik-anketi-dunyan-n-ucte-ikisi-iklim-acil-durumu-var-diyor
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Bu konuda Avrupa Komisyonu, Eurobarometer ile düzenli olarak halkın nabzını tutuyor. 

İki yılda bir gerçekleştirilen araştırmaların en sonuncusu 2021 yılında yapıldı. Bu noktada 

Avrupalıların iklim değişikliğine yönelik farkındalıklarının oldukça yüksek olduğu 

belirtilmeli. AB kamuoyunun büyük çoğunluğu, iklim değişikliğini dünyanın karşılaştığı 

en önemli sorun alanlarından biri olarak görüyor. 2021 yılında yapılan son araştırmada 

katılımcıların %93’ünün iklim değişikliğini ciddi bir sorun olarak gördükleri anlaşılıyor. 

“Ciddi bir sorun” olarak görenlerin oranı %15, “çok ciddi bir sorun” olarak görenlerin 

oranı %78 olarak ölçülmüş durumda.4 

Grafik 1: Dünyanın Karşı Karşıya Kaldığı En Ciddi Problemler 

Kaynak: “Climate Change 2021/2019/2017/2015/2013”, European Commission. 

27 AB üyesi ülkede ankete katılanların en az dörtte biri tarafından iklim değişikliği en 

ciddi sorunlardan biri olarak kabul ediliyor. Özellikle İsveç, Danimarka, Hollanda, İrlanda, 

Almanya, Belçika ve Finlandiya gibi ülkelerde iklim değişikliğinden duyulan endişelerin 

diğer üye ülkelere kıyasla daha yüksek olduğu görülüyor. Hâliyle bu ülkeler, iklim 

değişikliğine yönelik farkındalığın oldukça yüksek olduğu ülkeler olarak ön plana çıkıyor. 

Ayrıca Avrupalıların %18’inin iklim değişikliğinin yoksulluk, açlık, içme suyu eksikliği, 

bulaşıcı hastalıkların yayılması gibi sorunların da önüne geçen çok ciddi bir problem 

olduğunu düşündüğü görülüyor. Verileri değerlendiren araştırmacılar ilk defa 2021 

                                                        
4 “Climate Change 2021: Speacial Eurobarometer 513”, European Commission, Nisan 2021, 
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273, Erişim Tarihi: 27.03.2022. 
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yılında iklim değişikliğinin dünyanın yüzleştiği diğer ciddi problemlerin önüne geçtiğini, 

bu bakımdan sonuçların toplum nezdinde ciddi bir kırılmaya işaret ettiğini ifade ediyor.  

Geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalara göz atıldığında iklim değişikliği ile ilgili AB 

kamuoyunun ilgisinin, hassasiyetinin ve farkındalığının son döneme nazaran görece daha 

az olduğu anlaşılıyor. 2019 yılında yapılan araştırmada katılımcıların %93’ü iklim 

değişikliğinin ciddi bir problem olduğunu düşünürken %79’unun çok ciddi bir problem 

olarak nitelendirdiği görülüyor.5 Ankete katılanların %60’ı iklim değişikliğinin dünyanın 

karşı karşıya olduğu en ciddi sorunlardan biri olduğunu ifade ederken bu oranın 2017 

yılına nazaran 17 puan yükseldiği belirtiliyor. İklim değişikliği, bu şekilde yoksulluk, açlık 

ve içme suyu eksikliğinden (%71) sonra yer alan uluslararası terörizm seçeneğinin (%54) 

yerini alarak en ciddi ikinci sorun olarak nitelendirilmeye başlanmış durumda.  

2017 yılına bakıldığında ise katılımcıların %74’ünün iklim değişikliğini “çok ciddi bir 

sorun” olarak gördüğü, %18’inin ise “ciddi bir sorun” olarak gördüğü anlaşılıyor. 

Dünyanın karşılaştığı sorunlar arasında ise iklim değişikliğinin yoksulluk ve açlık (%70) 

ile içme suyu eksikliğinin (%62) gerisinde kaldığı ve %43 ile dünyanın karşı karşıya 

kaldığı en ciddi üçüncü sorun olarak görüldüğü ortaya çıkıyor. 

Avrupa Komisyonunun 2021 yılında AB’nin geleceği ile ilgili yaptırdığı kamuoyu 

yoklamasında da çevre sorunları ve iklim değişikliği (%32) sosyal adaletsizliğin (%36) 

ardından AB’nin gelecekte baş etmesi gereken en ciddi ikinci sorun hâline geliyor.6 Söz 

konusu verilerden görüldüğü gibi Avrupa kamuoyu özellikle son yıllarda iklim 

değişikliğini dünyanın karşı karşıya kaldığı en ciddi sorunlardan biri olarak görmeye 

başladı. Söz konusu farkındalığın artmasında iklim olaylarında yaşanan artışın ve 

olumsuz sonuçlarının etkili olduğu bu noktada belirtilmeli. Özellikle son yıllarda sel, 

orman yangınları, çevre kirliliği gibi afetlerin sayısında meydana gelen artışlar, Avrupa 

kamuoyunun da her geçen yıl iklim değişikliğine yönelik farkındalığının artması 

sonucunu doğuruyor.  

AB içinde İsveç, Danimarka, Hollanda, Almanya, Belçika gibi ülkelerdeki kamuoyunun 

iklim değişikliği ve iklim değişikliğiyle mücadele konularındaki farkındalıklarının oldukça 

                                                        
5 “Climate Change 2019: Speacial Eurobarometer 490”, European Commission, Eylül 2019, 
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2212, (Erişim Tarihi: 27.03.2022). 
6 “Future of Europe 2021: Special Eurobarometer 517 Report”, European Commission, Ekim 2021, 
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2554, (Erişim Tarihi: 27.03.2022). 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2212
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2554
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yüksek olduğu görülüyor. Bu ülkelerde dünyadaki en ciddi sorunların ne olduğu 

sorulduğunda iklim değişikliğinin öncelikli bir yere sahip olduğu ortaya çıkıyor. Öte 

yandan Bulgaristan, İtalya, Romanya, Macaristan, Hırvatistan gibi AB ülkelerinin iklim 

değişikliği ile ilgili farkındalığı en düşük kamuoyuna sahip ülkeler. Bu ülkelerde iklim 

değişikliğinin öncelikli bir yeri olmadığı, bunun yerine küresel adaletsizlik, göç krizi gibi 

konu başlıklarının ön plana çıkması gerektiği ve AB içinde bu sorunlara daha fazla 

odaklanılması gerektiği düşünülüyor.7 

Son olarak iklim değişikliğine yönelik AB kamuoyundaki algıların da dünya genelindeki 

anketlere benzer şekilde cinsiyete, yaşa ya da mesleklere göre değişkenlik gösterdiği ifade 

edilmeli. Yapılan araştırmalar yaşlıların iklim değişikliğiyle ilgili hassasiyetlerinin az 

olduğunu fakat gençlerin iklim değişikliğini ciddi bir tehlike olarak gördüğünü ortaya 

koyuyor.8 Hâliyle kişinin yaşı arttıkça iklim değişikliği ve çevre kirliliği konusunda daha 

az bilgi ve endişe sahibi olduğu ve bu konuyla ilgili daha az kişisel çaba sarf ettiği 

görülüyor. Bu bakımdan AB kamuoyunun küresel iklim değişikliği algısı ile ilgili çalışması, 

UNDP’nin dünya genelinde gerçekleştirdiği araştırmayla benzer eğilimler sergiliyor. 

15-24 yaş arasındaki kişilerin %53’ü AB’nin geleceği açısından iklim değişikliğini ciddi bir 

risk olarak görürken bu oran 55 yaş üstüne gelindiğinde %46 seviyesine iniyor. Bunun 

yanı sıra iklim değişikliğine yönelik endişelerin eğitim düzeyiyle de doğru orantılı olduğu 

görülüyor. 20 yıldan fazla okuyan ve hâlâ öğrenci olduğunu belirten katılımcılar, %56 gibi 

yüksek bir oranda iklim değişikliğinin önemli bir tehlike olduğunu belirtiyor. Bu oranın 

daha kısa eğitim hayatına sahip olan insanlarda daha az olduğu görülüyor. 

Meslek konusunda da iklim değişikliğine yönelik algılar oldukça farklılaşıyor. Öğrenciler 

ve yöneticiler arasında iklim değişikliğine yönelik bilgi birikiminin, farkındalığın ve 

endişelerin en fazla olduğu görülürken, ev emekçileri ve emekliler en az farkındalığa sahip 

olan meslekler olarak ön plana çıkıyor.9 Ayrıca kadınların farkındalığının erkeklerden 

daha yüksek olduğu da anlaşılıyor. 

İklim Değişikliği Politikalarına Yönelik Algılar 

                                                        
7 “Climate Change 2021: Speacial Eurobarometer 513 Report”, European Commission, s. 11, Nisan 2021, 
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273, (Erişim Tarihi: 27.03.2022). 
8 “Future of Europe 2021: Special Eurobarometer 517 Report”, European Commission, s. 86, Ekim 2021, 
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2554, (Erişim Tarihi: 27.03.2022). 
9 “Future of Europe 2021: Special Eurobarometer 517 Report”, European Commission, s. 86, Ekim 2021, 
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2554, (Erişim Tarihi: 27.03.2022). 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2554
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2554
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Yapılan araştırmalara bakıldığında AB kamuoyunun iklim değişikliği politikalarına 

yönelik hükümetlerin yeterli adımları atmadıklarını düşündükleri ortaya çıkıyor. AB 

genelinde katılımcıların %19’u hükümetlerin yeterli çabayı gösterdiğini belirtirken %75 

gibi büyük bir çoğunluğu hükümetlerin iklim değişikliğine yönelik yeterince önlem 

almadığına inanıyor.10 Hükümetlere yönelik söz konusu eleştirinin özellikle Hırvatistan 

(%89), Portekiz (%85), İtalya (%84) gibi ülkelerde oldukça yüksek olduğu görülürken, 

Avusturya (%54), Danimarka (%56), Lüksemburg (%63) gibi ülkelerde görece daha 

düşük oranda olduğu ortaya çıkıyor. Sadece Finlandiya’daki Avrupa vatandaşlarının 

hükümetlerinin iklim değişikliğiyle ilgili yeterli çabayı gösterdiğini düşünmesi, AB 

hükümetlerinin bu konuda atması gereken hâlâ çok sayıda adım olduğunu gösteriyor. 

Grafik 2: Avrupa’da İklim Değişikliğiyle İlgili Bireysel Çabaların Gösterildiği Alanlar 

Kaynak: “Climate Change 2021: Speacial Eurobarometer 513 Report”, European Commission, Nisan 2021. 

AB kamuoyunun iklim değişikliğine yaklaşımlarıyla ilgili yapılan kamuoyu 

yoklamalarında hükümetlere yönelik eleştirilerin yanında iklim değişikliğine yönelik 

bireysel çabalar da değerlendiriliyor. 2021 yılında yapılan araştırmada iklim değişikliği 

ile ilgili kişisel faaliyetlerin ve çabaların her ülkede artış gösterdiği tespiti yapılıyor. 

Katılımcıların %60’ı son altı ayda iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik kişisel 

faaliyetlere ve çabalara giriştiğini belirtirken bu oranın her geçen gün artış gösterdiği 

                                                        
10 “Climate Change 2021: Speacial Eurobarometer 513”, European Commission, s. 73, Nisan 2021, 
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273, (Erişim Tarihi: 27.03.2022). 
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görülüyor. Kişisel çabalar arasında ise atıkları azaltmak ve geri dönüşüm için ayırma 

işleminin (%75) yanı sıra tek kullanımlık ürünlerin tüketimini azaltma (%59) en yaygın 

iklim değişikliğiyle mücadele çabaları olarak ön plana çıkıyor. 

Son 10 yılda AB vatandaşlarının bireysel çabalarına bakıldığında iklim değişikliğiyle 

mücadele konusunda her geçen yıl artan farkındalıkları ve endişeleri dikkat çekiyor. 

Atıkların azaltılması ve kaynağında ayrıştırılması, tek kullanımlık ürünlerin tüketiminden 

kaçınılması, enerji tasarrufu yüksek olan ev eşyalarının tercih edilmesi ve çevre dostu 

ulaşım araçlarına yönelme gibi önlemler her geçen yıl artıyor. Bu durum AB 

vatandaşlarının iklim değişikliği ile ilgili hassasiyetleriyle doğru orantılı bir şekilde 

bireysel mücadele yöntemlerini de benimsediklerini gösteriyor. 

AB kamuoyunda iklim değişikliğiyle mücadelede enerji politikalarının oldukça önemli 

olduğuna dair yaygın bir kanaat var. İklim değişikliği politikalarıyla ilgili olarak 

kamuoyunun %92’si fosil yakıtların terkedilerek yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım 

yapılması gerektiğini düşünüyor.11 Bu oranın iklim değişikliğine yönelik farkındalık ve 

endişe düzeyleri yüksek olan ülkelerde de oldukça yüksek seyrettiği görülüyor. İsveç , 

Hollanda, Finlandiya, Almanya, Danimarka gibi ülkeler yenilenebilir enerjiye geçiş 

konusunda AB ortalamasının üzerinde destek verilen ülkeler olarak ön plana çıkıyor.  

Ayrıca, araştırmaya katılanların %84’ü AB’nin üçüncü ülkelerde de yeşil dönüşümü 

desteklemesi gerektiğini belirtiyor. 

Bunların yanı sıra Avrupa kamuoyu iklim değişikliği konusunda harekete geçmenin AB 

şirketlerini daha rekabetçi hâle getireceğini düşünüyor. Ankete katılanların %78’i 

politikaların şirketler için yenilikler getireceğine “tamamen katıldığını” belirtiyor.12 

Bununla birlikte AB’nin enerji dostu teknoloji birikiminin AB dışı ülkelerle paylaşmasının 

da AB’de yeni iş olanaklarını ortaya çıkaracağına dair inanç mevcut. 

AB İçindeki Farklılaşan Yaklaşımlar 

Anketlerden çok okunamasa da iklim değişikliğine yönelik yaklaşımların AB içinde 

farklılık gösterdiği belirtilmeli. AB içinde özellikle yeşiller, sol ve sosyal demokrat 

partilere oy veren seçmenlerin iklim değişikliği konusundaki hassasiyetlerinin daha 

                                                        
11 “European’ Attitudes on EU Energy Policy: Special Eurobarometer 492 Report”, European Commission, 
Eylül 2019, s. 13, https://data.europa.eu/data/datasets/s2238_91_4_492_eng?locale=en, (Erişim Tarihi: 
27.03.2022). 
12 “Climate Change 2021: Speacial Eurobarometer 513 Report”, European Commission, s. 51, Nisan 2021, 
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273, (Erişim Tarihi: 27.03.2022). 

https://data.europa.eu/data/datasets/s2238_91_4_492_eng?locale=en
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273
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yüksek olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu konuda Climate Action Network’ün yapmış 

olduğu bir çalışma, AP üyelerinin iklim değişikliğine yönelik yaklaşımlarını ortaya 

koyuyor.13 

Grafik 3: İklim Değişikliğiyle Mücadelede AP’deki Siyasi Grupların Tutumu 

Kaynak: Climate Action Network, “Defenders, Delayers, Dinosaurs”. 

Bu araştırmaya göre AP’deki siyasi gruplarda iklim değişikliğiyle mücadeleye en yüksek 

destek veren %84,9'luk bir oranla Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı (Greens/EFA). Onu 

%66,5 ve %61,3’lük oranlarla sırasıyla Avrupa Birleşik Solu (GUE/NGL) ve Sosyal 

Demokratlar (S&D) takip ediyor. Araştırmada bu siyasi gruplar iklim değişikliği 

“savunucusu” olarak nitelendirilmesi oldukça dikkat çekici. Bunların yanı sıra Özgürlük 

ve Demokrasinin Avrupası (EFDD) ve Avrupa için Liberaller ve Demokratlar Avrupası’nın 

(ALDE) sırasıyla %40,9 ve %38,1 orana sahip oldukları görülüyor. Araştırmada bu siyasi 

hareketler ise iklim değişikliğiyle ilgili bir eylem gerektiğine inanan ancak hızlı hareket 

edilmesi gerektiği konusunda isteksiz olan “erteleyenler” olarak nitelendiriliyor.  

Son olarak ise iklim değişikliğine inanmayan siyasi grupların da Uluslar ve Özgürlükler 

Avrupası (ENF), Avrupa Halkları Partisi (EPP) ve Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular 

                                                        
13 “Defenders, Delayers, Dinosaurs: Ranking of EU political groups & national parties on climate change”, 
Climate Action Network, Nisan 2019,  
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Grubu (ECR) olduğu görülüyor. Bağlantısız olan parlamenterlerin yanı sıra bu parti 

gruplarının ise iklim değişikliğiyle mücadeleye inanmayan, hatta bunu engellemeye 

çalışan “dinozorlar” olarak nitelendirildiği görülüyor. Raporda özellikle bu grupların 

“uluslararası iş birliğini ve politika oluşturmayı” baltalayan gruplar olduğunun 

belirtilmesi dikkat çekiyor. 

Raporda bu verilerin yanı sıra partilerin kendi içinde de çok bölünmüş durumda olduğu 

tespitine yer veriliyor. Radikal sağ popülist partilerin dışındaki hemen hemen her Avrupa 

siyasi grubu içinde, daha fazla iklim eylemini savunan ve iklim değişikliği tehdidinin 

geleneksel sol-sağ ayrımının çok ötesine geçtiğini belirten ulusal partilerin ve 

parlamenterlerin olduğu dile getiriliyor. 

Türkiye’de Kamuoyunun İklim Değişikliğine Bakışı 

Bu noktada Türkiye’deki kamuoyunun da iklim değişikliğine yönelik bakışının ortaya 

konulması gerekir. İklim değişikliğiyle ilgili Türkiye’de yapılan iki önemli araştırma 

mevcut. Anketlere katılanların iklim değişikliğine yönelik algılarının AB kamuoyundaki 

kadar yüksek oranlara sahip olmasa da Türkiye toplumunun da iklim değişikliğine 

yönelik farkındalığının zaman içinde değiştiği ve halkın bilincinin arttığı görülüyor. 

Düşünce kuruluşu EDAM’ın 2015’te yaptığı çalışmanın yanı sıra İklim Haber ile araştırma 

şirketi KONDA’nın 2018 yılında yaptığı ve her yıl sürdürerek düzenli hâle getirdiği 

“Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı” başlıklı araştırma, Türkiye’deki 

iklim değişikliği algısına dair önemli tespitler ortaya koyuyor. 

EDAM’ın araştırmasında 2015 yılında kamuoyu Türkiye’nin iklim değişikliği ile 

mücadelede sorumluluk üstlenmesine şartlı destek veriyor. Katılımcıların %21’i iklim 

değişikliğinden Türkiye’nin sorumlu olmadığını, ABD ve AB gibi büyük aktörlerin 

sorumluluğunun daha fazla olduğunu belirtiyor. Bu sebeple Türkiye’nin iklim 

değişikliğine yönelik “hiçbir şey yapmaması” kanaati 2015 yılında oldukça yaygın. 

Araştırmada özellikle her dört katılımcıdan birinin (%27,9) iklim değişikliği ile ilgili görüş 

belirtmemesi, Türkiye’de iklim değişikliği ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda 

kamuoyunun bilinçlenmesini sağlayacak tartışmaların eksikliğini gösteriyor.14  

                                                        
14 “Türkiye’de Dış Politika ve Kamuoyu Anketleri”, EDAM, 2015/3, https://edam.org.tr/iklim-degisikligi-ile-
mucadelede-turkiyenin-sorumluluk-ustlenmesine-kamuoyundan-sartli-destek, (Erişim Tarihi: 
27.03.2022). 

https://edam.org.tr/iklim-degisikligi-ile-mucadelede-turkiyenin-sorumluluk-ustlenmesine-kamuoyundan-sartli-destek
https://edam.org.tr/iklim-degisikligi-ile-mucadelede-turkiyenin-sorumluluk-ustlenmesine-kamuoyundan-sartli-destek
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Grafik 4: Türkiye’de İklim Değişikliğinin Nedenleri Üzerine Algılar 

 

Kaynak: KONDA 2020 

 

İklim Haber’in KONDA birlikteliğiyle yaptığı 2021 yılındaki son araştırmasında15 iklim 

değişikliğine yönelik toplumun endişeli olduğu ve farkındalık düzeyinin 2015 yılına 

nazaran önemli oranda arttığı görülüyor. Araştırmaya katılanların %66’sı iklim 

değişikliğinin olası sonuçlarından endişe duyduğunu (%42’si ‘Endişeliyim’, %24’ü ‘Çok 

Endişeliyim’) belirtiyor. 2015 yılındaki araştırmada görülen şüpheli yaklaşımın yanı sıra 

2019 yılındaki araştırmada bu oranın %60 civarında olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda toplum içinde iklim değişikliğinden endişe duyanların oranının 

büyük oranda arttığı görülüyor. Elbette bu durumun ortaya çıkmasında küresel salgının 

ve artan doğal afetlerin etkisinin oldukça yüksek olduğu vurgulanmalı. Zira toplumun 

%85,2’sinin afetlerin gözle görülür derecede arttığına inanması önemli bir gösterge. 

Bunların yanı sıra 2020 yılında Türkiye’de toplumun %71,4’ünün iklim değişikliğinin 

insan faaliyetlerinin bir sonucu olduğuna, %51,5’inin iklim krizinin COVID-19’dan daha 

büyük bir kriz olduğuna inandığı görülüyor.16  

                                                        
15 Türkiye’nin 31 iline bağlı 117 ilçenin 186 mahalle ve köyünde 3634 kişiyle hanelerinde yüz yüze 
görüşmelerde iklim değişikliği konusunda 9 soru sorulmuştur. 
16 “Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2021”, Konda & İklim Haber, Şubat 2022, 
https://www.iklimhaber.org/wp-content/uploads/2022/02/konda-arastirma-rapor-2021-y.pdf, Erişim 
Tarihi: 27.03.2022 
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Türkiye’de katılımcılara iklim değişikliğinin sebepleri sorulduğunda ise insan 

faaliyetlerinin ön sıralarda olduğu görülüyor. Bu kapsamda ormanların ve yeşil alanların 

yok olması %65,7’lik oranla ilk sırayı alırken, petrol kullanımı %41,6’lık oranla ikinci 

sırada, kömür madenciliği ve kömürden elektrik üretimi ise %32,6’lık oranla üçüncü 

sırada yer alıyor. 2020 yılında %71,4 olan iklim değişikliğinin insan faaliyetlerinin sonucu 

olduğuna inananların oranı, 2021 yılında yapılan araştırmada %84’e ulaşmış durumda. 

Türkiye’nin iklim değişikliğine yönelik atması gereken adımlarla ilgili olarak da 

katılımcılar yeşil dönüşüm politikalarına destek veriyor. Öyle ki ankete katılanların 

%75,7’si ülke yöneticilerinin yeşil alanları koruması gerektiğini belirtirken, %23,1’i 

termik santralleri kapatmaları gerektiğini, %30,4’ü binalarda enerji verimliliğinin 

artırılmasını, %38,5’i ulaşımdan kaynaklı karbondioksitin azaltılması gerektiğini, 

%15,6’sı ise uluslararası anlaşmalara uyulması gerektiğini belirtiyor.17 

Gerek KONDA ve İklim Haber’in gerekse EDAM’ın yapmış olduğu araştırmalara 

bakıldığında Türkiye’deki toplumun iklim değişikliğiyle ilgili hassasiyetinin ve 

farkındalığının zaman içinde önemli oranda artmış olduğu görülüyor. Elbette bu oranların 

AB kamuoyunun hâlâ oldukça gerisinde olduğu belirtilmeli. Özellikle son yıllarda artan 

orman yangını, sel ve kuraklık gibi doğal afetlerin, Türk toplumunun da iklim değişikliğine 

yönelik algılarında belirleyici olduğu görülüyor. Hâliyle bu durum, iklim değişikliğiyle 

mücadele ve yeşil yatırım konularında toplumdaki taleplerin ve beklentilerin artmasına 

sebep oluyor. 

Özellikle 2021 yılının temmuz ayından itibaren çıkan orman yangınlarında 254 bin futbol 

sahası genişliğinde (181 bin 393 hektar) ormanlık alan yanarken sekiz kişi de hayatını 

kaybetti.18 Bunun yanı sıra Kastamonu, Sinop ve Bartın illerini olumsuz etkileyen sellerde 

resmi rakamlara göre toplam 82 kişi hayatını kaybederken 228 kişi yaralandı. Küresel 

araştırma şirketi Aon, 2021 yılında aşırı hava olaylarının tüm dünyaya faturasının 329 

milyar dolar olduğunu açıklamıştı.19  

                                                        
17 “Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2021”, Konda & İklim Haber, s. 5, Şubat 2022, 
https://www.iklimhaber.org/wp-content/uploads/2022/02/konda-arastirma-rapor-2021-y.pdf, Erişim 
Tarihi: 27.03.2022 
18 “Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2021”, Konda & İklim Haber, Şubat 2022, 
https://www.iklimhaber.org/wp-content/uploads/2022/02/konda-arastirma-rapor-2021-y.pdf, Erişim 
Tarihi: 27.03.2022 
19 “Economic losses hit $343B in 2021 – Aon”, S&P Global, 25.01.2022, 
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/economic-
losses-hit-343b-in-2021-8211-aon-68573116, Erişim Tarihi: 29.03.2022 

https://www.iklimhaber.org/wp-content/uploads/2022/02/konda-arastirma-rapor-2021-y.pdf
https://www.iklimhaber.org/wp-content/uploads/2022/02/konda-arastirma-rapor-2021-y.pdf
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/economic-losses-hit-343b-in-2021-8211-aon-68573116
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/economic-losses-hit-343b-in-2021-8211-aon-68573116
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Tüm bu yaşananlar yalnızca araştırma merkezlerinin çalışmaları olarak kalmıyor, 

kamuoylarının iklim değişikliğiyle ilgili farkındalığının, hassasiyetinin ve endişelerinin de 

artmasına da sebebiyet veriyor. Bu farkındalık Türkiye’de orman alanlarının korunması 

konusundaki hassasiyeti ve kanaati de artırdı. 2020 yılında katılımcıların %76’sı yeşil 

alanların korunması gerektiğini söylerken bu oranın 2021 yılında %86’ya yükseldiği 

görülüyor.20 Benzer şekilde Türkiye’de son yıllarda görülen hava olaylarındaki iklim 

değişikliğinin rolüne inananların oranı 2019 yılında %71’ken, 2021 yılında %77’ye çıktı. 

Türkiye’de iklim değişikliğine yönelik farkındalık ve endişelerin en fazla olduğu iş kolları 

ise sırasıyla özel sektör (%71), devlet memurluğu (%66) ve serbest meslek çalışanları 

(%65). En az olanların ise tüccar (%55) ve çiftçi, ziraatçı ve hayvancılar (%52) olduğu 

görülüyor. Eğitim konusunda ise dünya genelinde ve AB ülkelerinde görülen eğilimin 

Türkiye’de de farklı olmadığı görülüyor. Üniversite mezunlarının %76’sı iklim değişikliği 

konusunda endişeli olduğunu belirterek Türkiye’de en fazla orana sahip olurken, ortaokul 

mezunlarında bu oranın %62’ye düştüğü görülüyor.21 

Sonuç ve Değerlendirme 

Sonuç olarak AB kamuoyunda iklim değişikliğine yönelik farkındalığın oldukça yüksek 

olduğu görülüyor. Genel hatları itibarıyla bakıldığında UNDP’nin dünyada yaptığı 

araştırmayla paralel sonuçlar taşıyan AB içindeki araştırmalar, AB vatandaşlarının iklim 

değişikliği her geçen yıl daha büyük bir sorun olarak gördüklerini ortaya koyuyor. Gerek 

dünya genelinde gerekse AB kamuoyunda apolitik olarak nitelendirilen gençler 

arasındaki iklim değişikliğine yönelik endişelerin yaşlılardan çok daha fazla olması, 

sorunun çözümü ve gelecekteki politikalar açısından ümitleri artırıyor. 

Türkiye’de de her ne kadar geçtiğimiz yıllarda iklim değişikliğine ve sorunla ilgili 

politikalara kuşkuyla yaklaşılsa da son yıllarda sayıları ve sıklığı artan yıkıcı doğal 

afetlerin yaşanması kamuoyunun yaklaşımını değiştirdi. İklim değişikliğinin sebebi 

olarak yeşil alanların yok olmasının ön plana çıkması, Türkiye’de son yıllarda gözle 

görülür hâle gelen çevre hassasiyetini de tamamlayan bir görüntü ortaya çıkarıyor. Ulusal 

                                                        
20 “Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2021”, Konda & İklim Haber, s. 18, Şubat 2022, 
https://www.iklimhaber.org/wp-content/uploads/2022/02/konda-arastirma-rapor-2021-y.pdf, Erişim 
Tarihi: 27.03.2022. 
21 “Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2021”, Konda & İklim Haber, s. 9, Şubat 2022, 
https://www.iklimhaber.org/wp-content/uploads/2022/02/konda-arastirma-rapor-2021-y.pdf, Erişim 
Tarihi: 27.03.2022. 

https://www.iklimhaber.org/wp-content/uploads/2022/02/konda-arastirma-rapor-2021-y.pdf
https://www.iklimhaber.org/wp-content/uploads/2022/02/konda-arastirma-rapor-2021-y.pdf
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hükümetlerin ve uluslararası örgütlerin iklim değişikliğiyle mücadelesinin etkinliği, geniş 

kitlelerin sorunu sahiplenmesi ve farkındalığın artmasıyla yakından bağlantılı olacak. Bu 

sebeple Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ve resmi makamlar, düzenli olarak halkın 

iklim değişikliğine yönelik yaklaşımlarıyla ilgili araştırmalar yapmalı ve bilinç seviyesinin 

yükseltilmesiyle ilgili somut faaliyetler yürütmeli.  

Son dönemde gerçekleştirilen İklim Şûrası bu bakımdan oldukça önemli bir yere sahip. 

Şûrada 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefi doğrultusunda kısa, orta ve uzun 

vadeli strateji, eylem, politika ve mevzuatlarının altyapısının oluşturulması hedeflendi. 

Şurada yapılan tartışmaların ve çıktıların yazılı ve görsel medyada yoğun bir şekilde 

paylaşıldığı, özellikle STK’ların İklim Şûrasını yakından takip ettikleri görüldü. 

Son olarak Türkiye’deki iklim değişikliği algısının AB üyelik süreciyle de yakın bağlantılı 

olduğu ifade edilmeli. Türkiye hâlihazırda AB üyelik müzakerelerini sürdüren ve bu 

kapsamda AB çevre ve iklim değişikliği mevzuatına uyum sağlamaya çalışan aday ülke 

konumunda. Komisyonun 2021 Türkiye Raporu’nda ülkemizin çevre ve iklim değişikliği 

alanında belirli düzeyde hazırlıklı olduğu ve geçtiğimiz yıl bazı ilerlemeler kaydedildiği 

belirtildi. Türkiye bu kapsamda, Paris İklim Anlaşması’nı TBMM’de onaylarken, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı bünyesinde “İklim Değişikliği Başkanlığı” oluşturdu. Ayrıca 2053 

yılında net sıfır emisyon hedefi belirlenmiş durumda. Ortaya koyulan tüm bu hedefler ve 

yürütülen uyum sürecinin halkın iklim değişikliği tutumuna katkı sağladığının altı 

çizilmeli. Zira KONDA’nın araştırmasında Türkiye’de halkın %70’inin AB’nin hedeflediği 

gibi çevreci bir ekonomi için uygun kaynakların kullanımını desteklediğini gösteriyor. 


