
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MAİNAU DEKLARASYONU – 2015 

Toplantısında, Mainau Adası’nda(Almanya) ilan edilmiştir. İklim değişikliğinin kötü sonuçları 

hakkında sert bir uyarı olan Deklarasyon’a, ilk etapta, konferansa katılan 36 Nobel Ödülü sahibi 

imza atmış, imzacı sayısı daha sonra 71’e yükselmiştir. Deklarasyona; Hiroshi Amano, J.M. 

Bishop, David Baltimore, Elizabeth Blackburn, Aaron Ciechanover, Martin Chalfie, Elias Co-

rey, Steven Chu, Robert Curl, Claude Cohen-Tannoudji, Johann Deisenhofer, James W. Cronin, 

Sheldon Glashow, Peter Doherty, Robert Grubbs, Gerhard Ertl, Leland Hartwell, Edmond Fisc-

her, Dudley Herschbach, Walter Gilbert, Roald Hoffmann, Roy Glauber, Wolfgang Ketterle, 

David Gross, Walter Kohn, John L. Hall, Yuan T. Lee, Serge Haroche, Michael Levitt, Stefan 

Hell, John Mather, Jules H. Hoffmann, Arthur B. McDonald, Klaus von Klitzing, Edvard Mo-

ser, Harold Kroto, May-Britt Moser, William Moerner, Ryoji Noyori, Ferid Murad, Paul Nurse, 

Ei-ichi Negishi, John O’Keefe, Saul Perlmutter, Douglas Osheroff, William Phillips, Arno Pen-

zias, Richard Roberts, Carlo Rubbia, Kailash Satyarthi, Oliver Smithies, Brian Schmidt, Jack 

Steinberger, Hamilton O. Smith, Thomas Steitz, George Smoot, Horst Störmer, Jack Szostak, 

Thomas Südhof, Roger Y. Tsien, John Sulston, Harold Varmus, Joseph H. Taylor, J. Robin 

Warren, Carl Wieman, Arieh Warshel, David Wineland, Torsten Wiesel ve Robert Wilson imza 

koymuştur. Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli raporları bildiriye esas teşkil etmiştir. 

Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli, Birleşmiş Milletlerin iki örgütü Dünya Meteoroloji 

Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından 1988 yılında insan faaliyetlerinin ne-

den olduğu iklim değişikliğinin risklerini değerlendirmek üzere kurulmuştur.  

İklim Değişikliği Mainau Deklarasyonu 

“Nobel Ödüllerine layık görülen aşağıda imzası bulunan bilim adamları olarak bizler, bizim 

gibi dünyanın her yerinden gelen gelecek vaat eden genç araştırmacılarla bulgularımızı paylaş-

mak için Konstanz Gölü’ne geldik. Neredeyse 60 yıl önce, Nobel Ödülü kazananların benzer 

bir toplantısı burada Mainau adasında gerçekleşti. Yeni keşfedilen nükleer silah teknolojisinin 

tehlikeleri hakkında bir bildiri yayınladılar – temel araştırmalardaki ilerlemelerden ortaya çıkan 

bir teknoloji. Şimdiye kadar, tehdit hala orada olmasına rağmen, nükleer savaştan kaçınmayı 

başardık.  

Sonraki nesil bilim adamları, dünyanın daha müreffeh olmasına yardımcı oldu. Bu refah, dünya 

çapında hızla artan hammadde tüketimi pahasına elde edildi. Buna karşı koymazsak, dünya ar-

tık insanlığın ihtiyaçlarını karşılayamayacak ve sürekli artan gıda, su ve enerji talebimizi 



karşılayamayacaktır. Ve bu, tam bir insanlık trajedisine yol açacak. İklim araştırmacıları, insan 

faaliyetlerinin olumsuz etkilerini şimdiden gözlemliyorlar.  

İnsan kaynaklı iklim değişikliği olasılığına yanıt olarak Birleşmiş Milletler, dünya hükümetle-

rine ilgili bilimsel bilginin mevcut durumuna genel bir bakış sağlamak için oluşturdu. Mükem-

mel olmaktan çok uzak olsa da IPCC’nin en son Beşinci Değerlendirme Raporu’na yol açan 

çabaların günümüzün iklim değişikliği bilgisi hakkında en iyi bilgi kaynaklarından birini üret-

tiğine inanıyoruz. Bunu iklim değişikliği alanında uzmanlar olarak değil, bilimsel sürecin bü-

tünlüğüne saygı duyan ve derinlemesine anlayan çeşitli bilim adamları grubu olarak iddia edi-

yoruz.  

İklim değişikliğinin kesin kapsamı hakkında hala belirsizlik olsa da en son IPCC raporunda yer 

alan bilim camiasının sonuçları endişe vericidir – özellikle de küresel ortalama sıcaklıkta bir 

artış karşısında insan refahını sürdürmenin söz konusu riskleriyle bağlantılı olarak. 2° C’den 

fazla Rapor, insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının mevcut küresel ısınmanın olası nedeni 

olduğu sonucuna varıyor. İklim modellerini kullanan tahminler, önümüzdeki on yıllarda insan 

kaynaklı sera gazı emisyonlarının büyük ölçüde azaltılmaması koşuluyla, bu ısınmanın önü-

müzdeki yüzyılda büyük olasılıkla sanayi öncesi seviyenin 2° C üzerinde bir sıcaklığa yol aça-

cağını gösteriyor.  

IPCC değerlendirmesine göre, iklim değişikliğinin başlıca risklerini en aza indirmek için dün-

yanın mevcut ve gelecekteki sera gazı emisyonlarını azaltmada hızlı ilerleme kaydetmesi gere-

kiyor. Dünya uluslarının Aralık 2015’te Paris’te düzenlenen BM iklim konferansı fırsatını ya-

kalaması ve dünya çapında gelecekteki emisyonları sınırlamak için kararlı bir şekilde hareket 

etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu hedef, gelişmiş veya gelişmekte olan tüm ulusların işbirliğini 

gerektirecek ve mevcut bilimsel değerlendirmelere göre gelecekte de sürdürülmelidir. Hareket-

sizlik, gelecek nesil insanlığı mantıksız bir riske atmak anlamına gelir.  

Mainau Adası, Almanya 3 Temmuz 2015 
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