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Hava sıcaklıklarında ortaya çıkan alışılmadık ve ani 
değişimler, sonuçlarını günlük hayatımızda da hissettiriyor.  
Bunlar, insanın katkılarından bağımsız, doğal süreçlerin gereği 
mi, yoksa yegane evini bir laboratuar gibi kullanan insanın 
neden olduğu bir sonuç mu? Bu değişimlere yönelik olarak 
bilim adamlarınca kanıtlanmış ve herkesçe kabul edilen bir 
gerçek var: DÜNYAMIZ ISINIYOR…



SERA 
ETKĐSĐ

Sera etkisi doğal bir süreç aslında.                                                             
Sera etkisi, dünyada yaşam olması için gereken sıcaklığı                         
sağlıyor.

• Dünyanın yüzeyi güneş ışınları tarafından ısıtılıyor. Dünya bu ışınları, 
tekrar atmosfere yansıtıyor.

• Dünyaya ulaşan güneş enerjisinin yaklaşık yüzde 70’i, böylece tekrar 
uzaya gönderilmiş oluyor. Ancak bazı infrared ışınlar, sera gazları 
tarafından tutuluyor. Bu da atmosferin, ısınmasına neden oluyor. 

• Sera etkisi, dünyanın yeterince sıcak olmasını sağlıyor. Ancak bazı 
bilim adamları, insan tarafından fazla miktarda sera gazının atmosfere 
verilmesinin bu karmaşık dengeyi zedelediği ve küresel ısınmaya 
neden olduğu görüşünde.



Sera gazı 
çeşitleri

Genel olarak küresel ısınmaya 
atmosferde artan sera gazlarının 
neden olduğu düşünülmektedir. 
Đklim sisteminde vazgeçilmez bir 
yere sahip olan sera gazları, güneş 
ve yer radyasyonunu tutarak, ve yer radyasyonunu tutarak, 
atmosferin ısınmasında başlıca 
etkendirler.
Bunlar;

•Karbondioksit (CO2)
•Metan Gazı (CH4 )
•Diazotmonoksit (N2O)
•Kloroflorokarbonlar ( CFC )
• Ozon (O3) ‘dur.



Küresel Isınmanın Etkileri

ĐKLĐM DEĞĐŞĐKLĐĞĐ

Hükümetlerarası iklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 2001 
yılında yayımlanan en son küresel iklim değişikliği raporuna 
göre Dünya’da gözlenen iklimsel değişimler şöyle 
özetlenebilir:özetlenebilir:

-Küresel ortalama yüzey sıcaklığı, 20. yüzyılda yaklaşık 
0.6°C yükselmiş bulunuyor. Küresel olarak, 1990’lı yıllar en 
sıcak on yıl olarak belirlendi.



Orta enlem ve kutupsal kar örtüsü, kutupsal kara ve deniz 
buzları ile orta enlemlerin dağ buzulları 20. yüzyılda azaldı.



Valdez yakınındaki Columbia Buzulu, Alaska'nın yüzeyinde hâlâ çalım 
satıyor, ama sürünerek ilerleyişi artık eski parlak günlerindeki kadar 
kurumlu değil. Uzunluğu 1977-1999 arasında 13 kilometre kadar azalan 
buzulun 2010'a kadar 16 kilometre daha kısalması bekleniyor.



DENĐZ SEVĐYESĐNDEKĐ 
YÜKSELME

Gel-git ve su seviyesi ölçüm kayıtlarına göre, küresel ortalama 
deniz seviyesi 19. yüzyılın sonundan günümüze kadar geçen yüzyıl 
süresince yaklaşık 10-25 cm kadar yükselmiştir (IPCC, 1996 a). 



Yağışlar kuzey yarım 

kürenin orta ve yüksek kürenin orta ve yüksek 

enlem bölgelerinde her 

on yılda   yaklaşık         

% 0.5-1 arasında 

artarken, subtropikal  

karaların önemli bir 

bölümünde her on yılda 

yaklaşık %3 azaldı.



Sıcaklıktaki ve su varlığındaki olası değişiklikler sonucunda
orman yangınlarında artış gözlenmiştir.



Đklim değişikliği ve deniz seviyesindeki bir yükselme ya da fırtınalardaki ve 
fırtına kabarmalarındaki değişiklikler, kıyıda ve kıyı habitatında erozyona
neden olmaktadır.



Sıcaklıklar arttıkça canlıların yaşam alanları değişiyor; 
hayvanlar ve bitkiler daha yüksek rakımlara doğru 
çekiliyor. Ancak öyle bir nokta gelecek ki türlerin kaçacak 
hiçbir yeri kalmayacak.



Đklim Değişikliğinin                     
Đnsan Sağlığı Üzerindeki             
Olası Etkileri

Đklim değişikliğinin, insan sağlığı üzerinde çoğunlukla (ölümlere de 
neden olabilecek düzeyde) olumsuz ve geniş bir etkiye sahip 
olabileceği beklenmektedir. 

Kalp-damar ve solunum hastalıklarından kaynaklanan ölümler ve 
sıcak dalgalarının şiddetindeki ve süresindeki artışlar nedeniyle 
oluşan hastalıklar, dolaylı etkilerin başında gelmektedir. 



Taşkınlar ve fırtınalar gibi ekstrem hava olaylarındaki artışlar, 
ölüm, yaralanma ve psikolojik hastalıkların oluş oranlarında bir 
yükselme ve tatlı su varlığında bir kirlenme oluşturabilecektir.



KÜRESEL ISINMAYI

DURDURMAK



Karbonsuzlaştırma

Japonya, küresel ısınmayla 
mücadele için, sera etkisi yaratan 
karbondioksit gazını atmosfere 
vermek yerine yer altında 
depolamayı planlıyor.

Planla, fabrikalardan çıkan 
karbondioksidin alınarak sıvı 
hale dönüştürülmesi ve yer 
altında akiferlere, gaz yataklarına 
ya da kaya tabakaları arasına 
sıkıştırılması, böylece gazın 
havadan uzak tutulması 
öngörülüyor. 



YENĐLENEBĐLĐR ENERJĐ

Temiz enerji kaynağı olarak biyokütle 
dendiğinde anlatılmak istenen, çeşitli 

Biyokütleden Yakıt Elde 
Edilmesi

dendiğinde anlatılmak istenen, çeşitli 
işlemlerle gaz ve alkol gibi maddelere 
dönüştürülerek enerji elde edilmesi. 
Biyokütle enerjisi kullanımını 
benimseyerek iklimi dengeleyebilmek 
için, yeryüzünün çok büyük bir 
bölümünün bu etkinliklere ayrılması 
gerekiyor.



Güneş Enerjisi

Güneş enerjisinin avantajları açık. Güneş’ten yeryüzüne bir dakikada gelen 
ışınım, tüm dünyanın bir yılda tükettiğinden daha fazla enerjiye sahip. Bu, 

sınırsız temiz enerji demek.



Rüzgar Enerjisi

Rüzgâr enerjisi daha çok, yerleşim 
alanlarına uzak ya da denizaşırı bölgelerde 
üretiliyor. Rüzgâr enerjisine duyulan 
ilginin başlangıcı, 1970’lerdeki enerji ilginin başlangıcı, 1970’lerdeki enerji 
krizine dayanıyor. Bugün rüzgâr enerjisi, 
en hızlı büyüyen enerji kaynaklarından 
biri.  Dünyanın rüzgâr gücüyle elektrik 
üretme kapasitesi, her yıl % 25 oranında 
artıyor. 



Karbondioksit Salımını Azaltmak Đçin
Siz Neler Yapabilirsiniz?

Tavan ve duvarlarınıza yaptığınız yalıtımla yıllık karbondioksit 
salımınızı yıllık 950’den 70 kg’a çekebilirsiniz.

Bahçenizi ağaçlandırmak ve evinizi ılıman iklimde yaşıyorsanız 
açık renge, soğuk iklimde yaşıyorsanız koyu renge boyamak yıllık 
yaklaşık 2 ton karbonsioksit salımını azaltır.yaklaşık 2 ton karbonsioksit salımını azaltır.

Alışverişlerinde yenilenebilir, geri dönüşümlü ve enerji korunumlu 
ürünler almak, atıklarınızı azaltmak! Bir atığı bile geri dönüştürmek 
en azından yarım kg karbondioksiti tutar.

Tüm elektrikli eşyalarınızda enerji korunumlu modelleri tercih 
edebilirsiniz. Böyle modeller karbondioksit salımızdaki rakamları 
azaltır. 



Uçaklar                               
Dört kişilik bir ailenin 1.400 
km’lik bir uçak yolculuğunun 

Otomobil                       
Orta büyüklükte bir araç 

Ulaşım maliyetlerimiz o kadar pahalı ki; verimlilikte küçük artışlar bile 
milyonlarca ton CO2 salınımını önleyebilir.

4x4                                               
Yeni bir 4x4 araba ilk yılında 
24.00 km yol kat edip 3.300 litre 
benzin tüketiyor ve 10.000 kg CO2 

üretiyor.

km’lik bir uçak yolculuğunun 
CO2 maliyeti 490 kg.

Orta büyüklükte bir araç 
yılda 19.000 km yol 
katedip 1.900 litre benzin 
tüketiyor ve 5.600 kg 
CO2 üretiyor.
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