


KÜRESEL ISINMANIN 
ĐNSAN YAŞAMI 
ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ VE 
DÜNYAMIZ ÜZERĐNDE DÜNYAMIZ ÜZERĐNDE 
OLUŞTURDUĞU TEHDĐTLER 
NELERDĐR?



Đnsanlar tarafından atmosfere verilen gazların sera 
etkisi yaratması sonucunda,dünya yüzeyinde 
sıcaklığın artması KÜRESEL ISINMA olarak 
tanımlanır.



KÜRESEL  ISINMANIN 
NEDENLERĐ

DÜNYANIN  HAREKETLERĐ
YERYÜZÜ  HAREKETLERĐYERYÜZÜ  HAREKETLERĐ
ĐNSAN  FAALĐYETLERĐ



20. yüzyılda görülen ısınma 
artışının en önemli sebebi, insan 
faaliyetleri sonucu üretilen 
çeşitli gazların,atmosferdeki 
oranlarının beklenmedik  ölçüde 
artmasıdır.
Bu gazların önemli bir kısmı 

yüzeye yakın bölgelerin 
ısınmasına yol açmaktadır.Bu ısınmasına yol açmaktadır.Bu 
fiziksel olay,seralarda kullanılan 
plastik veya cam örtülerin 
seranın içinin ısınması olayına 
yol açmasına benzediğinden,söz 
konusu gazlara  SERA GAZLARI
adı verilmektedir.





Bu Gazlar

Karbondioksit
Metan
Halokarbonlar
DiazotmonoksitDiazotmonoksit
Su buharı



Karbondioksit gazı sera etkisinin yarısından 
sorumludur.Fosil yakıtlarının artışı ile 
atmosfere salınan CO2 miktarı yılda 6milyar 
tondur.





Eviniz Atmosfere Ne Kadar CO2
Salıyor?

Herkes bahçe içinde 200-250 
m2’lik bir ev düşlüyor! 
Kliması,plazma 
televizyonu,jakuzisiyle…Böyle televizyonu,jakuzisiyle…Böyle 
bir evin atmosfere bıraktığı 
karbondioksit,yıllık yaklaşık 
12.000 kg hesaplanıyor.



Aileniz atmosfere ne kadar CO2 
salıyor?





19.yüzyılın ortalarından itibaren iklimdeki doğal 
değişebilirliğe ek olarak,ilk kez insan etkinliklerinin de 
iklimi etkilediği yeni bir döneme girilmiş ve küresel 
ortalama yüzey sıcaklığı 0.5 0C’lik bir artış 
göstermiştir.

1856-2004 arası küresel ortalama yüzey sıcaklığı



Küresel Isınmanın Sebep Olduğu 
Đklim 

Değişikliklerinin Etkileri

Ekolojik Sistemlere Etkisi
Sosyoekonomik ve Politik Boyutu



Ekolojik Sistemlere Etkisi



Deniz seviyelerindeki büyük 
değişimler buz örtülerindeki 
değişimlere bağlı olarak 
gerçekleşir. Kutup 
bölgelerindeki buz örtülerinin 
durumu ve kütle dengesindeki 
değişiklik büyük önem taşır.





Güney kutbuna yakın Patagonya’da karasal buzulların 1928-2004 
yıllarındaki durumlarının karşılaştırılması,buzulların hızla eridiğini 

ve dolayısıyla hava sıcaklığının arttığını göstermektedir.



Kilimanjaro’nun karları 
eriyor

Afrika’nın iki en 
yüksek tepesi 

Kilimanjaro ve Kenya 
dağları, kerestecilik 
ve kirlenme devam ve kirlenme devam 
ederse 25 ila 50 yıl 

içinde tümüyle 
eriyecek.



Đklim değişikliği Afrika'yı kurutuyor !

Birleşmiş Milletler'in yeni yayımladığı bir rapora göre, iklim 
değişiklikleri ve 
kapasite fazlası kullanım nedeniyle Afrika gölleri hızla 
küçülüyor.

Afrika Gölleri Atlası, uydu görüntülerini 1970 ve 80'lerde 
çekilen görüntülerle karşılaştırıyor



22’nci yüzyıl kuraklık 
yüzyılı olacak

Bilim insanları, 
küresel ısınmanın 
2100’den itibaren 
Dünya’nın yarısına 

yakınında görülmemiş yakınında görülmemiş 
kuraklıklara yol 

açacağını öngörüyor 

KURAKLIK, AÇLIK VE 

ETNĐK ÇATIŞMA



Ozon deliğinde rekor genişlik
Bilim insanları, Ozon Tabakası’nda 
açılan deliğin bu yıl tarihin en büyük 
haline ulaştığını ölçümledi.
WASHINGTON - Ozon 
Tabakası’ndakidelik her yılın Eylül 
ayında en üst seviyesine çıkıyor. 
Ozon’daki ölçümü yapan NASA ‘ya 
Goddard Uzay Üssü uzmanları bu yıl 
deliğin 21-30 Eylül tarihleri 
arasında 27.4 milyon kilometre 
kare’ye ulaştığını belirledi. Böylece 
deliğin büyüklüğü Kuzey Amerika’nın 
yüzölçümünü de geçmiş oldu. Ozon yüzölçümünü de geçmiş oldu. Ozon 
tabakası yeryüzünden 12 ila 20 km 
yükseklikte bulunuyor. Endüstriyel 
ürünlerden çıkan bromin, klorin gibi 
gazlar oksijenin bir türü olan 
atmosferde UV ışınlarını filtre eden 
Ozon Tabakası’na zarar veriyor. 
Dünya toplumlarının Ozon Tabakası’nı 
delen gazları yasaklayan Montreal 
Protokolü’ne (1987) uymasına karşın, 
delik bu yıl rekor seviyeye ulaştı, 
çünkü kimyasal gazlar atmosferde 
yıllarca kalabiliyor.



Küresel ısınma türleri yok edecek 
“Küresel ısınma 2050'ye kadar bitki ve hayvan türlerinin dörtte birini 

ya da 1 milyondan fazlasını yok edecek".      
Otomobillerden ve fabrikalardan yayılan gazların, ısıyı 21. yüzyılın 

son yıllarına doğru, tarihte görülmemiş düzeylere yükselteceği 
belirtilirken, korkulan bu sonucun, 65 milyon yıl önce dinozorların 
dünyada silinmesinden sonra yaşanacak en kötü "türsel tükenme" olacağı 
vurgulandı.



Kuş türlerinin 8'de 1'i tehlike altında



Okyanus canlıları tehlikede



Mercan kayalıkları tehlikede



Kutup ayıları için sıcak tehlike



Isınan denizler, bazı kaplumbağa

türlerini 'dişi'leştirecek!
Yükselen deniz suyu kıyılardaki 
denizkaplumbağası yuvalarını 
tahrip ediyor. Örneğin 
Karayibler‘de kaplumbağalarca 
kullanılan sahillerin üçte biri 
bu yüzyıl içinde yaşanacak 
yükselme sonucu ortadan yükselme sonucu ortadan 
kalkacak.
Isınan denizler bazı 
kaplumbağa türlerinin tamamen 
dişi olmasına sebep olacak. 
Deniz suyu sıcaklığı 
kaplumbağa cinsiyetinde 
belirleyici bir etken.



Tropikal hastalıklar 
ortaya çıkabilir!

Veba geri dönebilir!Veba geri dönebilir!



Sosyoekonomik ve politik boyutu
Su sorunu
Tarım ve orman ürünlerinde önemli azalma 
Su kaynaklarının azalması sonucu enerji sıkıntısı
Turizm ve rekreasyon alanlarının sorunlu bölgeler haline 
gelmesi,bir çok sektörün kapanması olasılığı 
Göç 

Az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru bir göç Az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru bir göç 
dalgasının başlaması beklenmektedir.
Politik Sorunlar

Az gelişmiş ülkelerin hükümetlerinin 
politikasızlıkları(ekonomik,siyasal) ve güçsüz alt yapılarıyla 
halklarını küresel ısınmanın olumsuz etkilerine karşı 
koruyamamaları,bunun sonucunda ülkelerde krizlerin baş 
göstermesi



Artan Sera Etkisinin Türkiye 
Üzerindeki Etkileri



KÜRESEL ISINMAYI DURDURMAK



ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ

A)TEKNĐK ÇÖZÜMLER
Endüstriyel Enerji 
Yönetimi:
Alternatif yakıt:

Yenilenebilir enerji kaynakları:Yenilenebilir enerji kaynakları:

B)DEVLET POLĐTĐKALARI
Kyoto Protokolü

C)ÇEVRE ÖRGÜTLERĐ



KÜRESEL ISINMA EYLEMĐ

Küresel ısınma ve iklim değişikliklerine 
dikkat çekmek amacıyla 48 ülkede aynı anda 
“Küresel Isınmayı Durdurun” eylemleri 
gerçekleştirildi.Đstanbul’da düzenlenen gerçekleştirildi.Đstanbul’da düzenlenen 
mitingde, Türkiye’nin Kyoto Protokolünu 
imzalaması istendi.



Peki sizler neler 
yapabilirsiniz?

Yalıtım çok önemli!
Bahçenizi ağaçlandırmak
Ev eşyalarının yükünü azaltmak!
Su ısıtıcınızın termostatını ayarlamakSu ısıtıcınızın termostatını ayarlamak
Alışverişlerinde yenilenebilir, geri dönüşümlü 
ve enerji korunumlu ürünler almak, 
atıklarınızı azaltmak! 
Otomobilinizin hava ve yakıt filtrelerinin 
herzaman temiz olmasına dikkat etmek!



Bu yalıtımsız evde oturan aile;
Kış aylarında konforlu bir ısınma sağlayamadıkları,daha fazla yakıt kullandıkları,bunun için 
daha fazla para ödedikleri ve bacalarından çevreye o oranda daha fazla emisyon atıkları 
için endişeliler.

Diğer yalıtımlı evde oturan aile;
Kış aylarını konforlu geçirdikleri,
Daha az yakıt kullandıkları, 
Bunun için daha az para ödedikleri ve Bacalarından çevreye o oranda daha az emisyon 
attıkları için mutlular.
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