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SANAYSANAYĐĐ ve ENDve ENDÜÜSTRSTRĐĐYEL GELYEL GELĐŞĐĐŞĐMLEMLE
Dengenin BozulmasDengenin Bozulmasıı

�� 19. Y19. Yüüzyzyııllıın ban başışında gernda gerççekleekleşşen ve ben ve büüttüün n 
ddüünya yanya yaşşamamıınnıı kköökten dekten değğiişştiren sanayi devrimi tiren sanayi devrimi 
ve devamve devamıında olunda oluşşan kontrolsan kontrolsüüz fabrikalaz fabrikalaşşma ma 
sonucu atmosfere salsonucu atmosfere salıınan nan ııssıı tutucu sera tutucu sera 
gazlargazlarıınnıın etkisiyle dn etkisiyle düünyamnyamıız geri dz geri döönnüülmez lmez 
ddüüzeyde tahrip edilmektedir. Sanayilezeyde tahrip edilmektedir. Sanayileşşmenin, menin, 
insanlinsanlığıığın refah dn refah düüzeyini artzeyini artıırarak yararak yaşşamamıı
kolaylakolaylaşşttıırrıırken, bir yandan da drken, bir yandan da düünyannyanıın ve n ve 
ddüünyadaki yanyadaki yaşşamamıın sonunu hazn sonunu hazıırladrladığıığından ndan 
habersizdik.habersizdik.





�� Son ySon yııllarda ozon tabakasllarda ozon tabakasıı incelmesi, asit yaincelmesi, asit yağğmurlarmurlarıı, , 
deniz ve akar su kirlenmeleri derken, gdeniz ve akar su kirlenmeleri derken, güünnüümmüüzde buna zde buna 
kküüresel resel ııssıınma eklendi. nma eklendi. 

�� Fosil yakFosil yakııtlartlarıın yakn yakıılmaslmasıı sonucu atmosfere karsonucu atmosfere karışışan an 
kküükküürt ve azot oksitleri asit yart ve azot oksitleri asit yağğmuru olarak yamuru olarak yağığıp, dop, doğğayayıı
ve ve ççevredeki her evredeki her şşeyi tahrip etti.eyi tahrip etti.

�� SoSoğğutucularda, tarutucularda, tarıım ilam ilaççlarlarıı ppüüsksküürtmede rtmede ve kve kööppüük k 
yapyapııccıı olarak kullanolarak kullanıılan klorlu, florlu hidrokarbonlar lan klorlu, florlu hidrokarbonlar 
atmosferin atmosferin üüst katmanlarst katmanlarıına ulana ulaşşarak ozon oluarak ozon oluşşumunu umunu 
engelledi. Bengelledi. Bööylece ozon tabasylece ozon tabasıı inceldi ve cilt kanserine inceldi ve cilt kanserine 
neden olan gneden olan güüneneşş ışıışınlarnlarıınnıın mor n mor öötesi dalga boylartesi dalga boylarıınnıın n 
yer yyer yüüzzüüne kadar ulane kadar ulaşşmasmasıına sebep oldu. na sebep oldu. 

�� Bu gazlarBu gazlarıın n salsalıınnıımmıı yasaklanarak bu olay geciktirilmeye yasaklanarak bu olay geciktirilmeye 
ççalalışıışırken, bu kez de barken, bu kez de başşka bir kka bir küüresel kirlenme resel kirlenme ““sera sera 
gazgazıı oluoluşşumunda artumunda artışış ve kve küüresel resel ııssıınmanma”” tehdidinden tehdidinden 
ssööz edilir oldu.z edilir oldu.



�� Atmosfer katmanlarAtmosfer katmanlarıı ggüüneneşşten ve ten ve 
didiğğer uzay cisimlerinden gelen er uzay cisimlerinden gelen 
tehlikeli tehlikeli ışıışınlarnlarıı tutarak sadece tutarak sadece 
yayaşşam ve aydam ve aydıınlatma inlatma iççin gerekli in gerekli 
ışıışınlarnlarıın bize ulan bize ulaşşmasmasıınnıı sasağğlarlar. larlar. 

�� Termosfer en yTermosfer en yüüksek enerjili ksek enerjili 
radyoaktif ve kozmik radyoaktif ve kozmik ışıışınlarnlarıı
tutarken, stratosfer  ozon olututarken, stratosfer  ozon oluşşumu umu 
ve bozunmasve bozunmasıı ile yile yüüksek enerjili ksek enerjili 
(UV) (UV) ışıışınlarnlarıınnıı tutar.tutar.

�� AsAsııl atmosfer olaylarl atmosfer olaylarıınnıın olun oluşştutuğğu u 
troposfer tabakastroposfer tabakasıındaki atmosfer ndaki atmosfer 
gazlargazlarıı ise diise diğğer er ışıışınlarnlarıı adeta adeta 
ssüüzgezgeççten geten geççirerek yer yirerek yer yüüzzüüne ne 
ulaulaşşttıırrıır.r.



�� Havadaki karbon dioksit baHavadaki karbon dioksit başşta olmak ta olmak üüzere zere 
azot ve kazot ve küükküürt oksitleri ile metan gibi bazrt oksitleri ile metan gibi bazıı
gazlar, su buhargazlar, su buharıı ddüünyaya dnyaya düüşşen en ışıışınlarnlarıı
emdiklerinden daha emdiklerinden daha ççok dok düünyannyanıın n ççevresine evresine 
yaydyaydığıığı ssııcak cak ışıışınlarnlarıı, yani , yani ııssııyyıı aynen bir aynen bir 
seranseranıın tuttun tuttuğğu gibi tutarlar. Bu olaya u gibi tutarlar. Bu olaya ““sera sera 
etkisietkisi””, bu etkiye neden olan gazlara da , bu etkiye neden olan gazlara da 
““sera gazlarsera gazlarıı”” denir. denir. 

�� Sera etkisi yapan kSera etkisi yapan küükküürt ve azot oksitleri rt ve azot oksitleri 
asit yaasit yağğmurlarmurlarıı şşeklinde yer yeklinde yer yüüzzüüne ne 
ddööndndüüklerinden zararlarklerinden zararlarıı daha erken daha erken 
anlaanlaşışılmlmışış olup salolup salıınmalarnmalarıı uzun yuzun yııllar llar öönce nce 
yasaklanan gazlardyasaklanan gazlardıır. r. 

�� Yer yYer yüüzzüünde kirlenmeminde kirlenmemişş atmosfer yaklaatmosfer yaklaşışık k 
% 78 azot, % 21 oksijen, % 0,9 argon, % % 78 azot, % 21 oksijen, % 0,9 argon, % 
0.03 kadar karbon dioksit ve 0.03 kadar karbon dioksit ve ççok az olarak ok az olarak 
da neon, kripton, ksenon ve helyum gibi da neon, kripton, ksenon ve helyum gibi 
didiğğer soy gazlarer soy gazlarıı iiççerir.erir.



�� Havadaki karbon dioksit miktarHavadaki karbon dioksit miktarıı milyonlarca ymilyonlarca yııldldıır r 
sabit kalsabit kalıırken sanayilerken sanayileşşme devrimi ile dome devrimi ile doğğal al ççevrimi evrimi 
dengesi de bozulmudengesi de bozulmuşştur. Yaktur. Yakııtlartlarıın gittikn gittikççe artan e artan 
miktarlarda enerji amamiktarlarda enerji amaççllıı ( termik ( termik santrallardasantrallarda, , 
araaraççlarda, larda, ııssııtma sistemlerinde vb) yaktma sistemlerinde vb) yakıılmaslmasıı ile ile 
artarken, bir yandan da orman varlartarken, bir yandan da orman varlığıığı ve yeve yeşşil il 
öörtrtüünnüün azalmasn azalmasıı ile havadan tekrar baile havadan tekrar bağğlanan lanan 
karbon dioksit miktarkarbon dioksit miktarıı azalmazalmışışttıır. Bu dengesizlik r. Bu dengesizlik 
nedeniyle 1850 ynedeniyle 1850 yııllıında havadaki karbon dioksit nda havadaki karbon dioksit 
miktarmiktarıı milyonda 280 (yani 280 milyonda 280 (yani 280 ppmppm) kadarken, ) kadarken, 
2000 y2000 yııllıında 380nda 380--400 400 ppmppm’’ee ulaulaşşmmışışttıır. Daha acr. Daha acıı
gergerççek ise havadaki artek ise havadaki artışıışınnıın her gen her geççen gen güün daha n daha 
hhıızlanmaszlanmasııddıır.r.





BazBazıı hesaplama ve tahminlere ghesaplama ve tahminlere gööre havadaki kadron dioksit miktarre havadaki kadron dioksit miktarıınnıın 2 n 2 
katkatıına yna yüükselmesi, dkselmesi, düünyamnyamıızzıın ortalama sn ortalama sııcaklcaklığıığınnıı 2,52,5--4,54,5ooCC artartııracaktracaktıır. r. 
Bu sBu sııcaklcaklıık artk artışıışınnıın don doğğrudan etkisi buzullarrudan etkisi buzullarıın erimesine, denizlerdeki su n erimesine, denizlerdeki su 
seviyesinin yseviyesinin yüükselerek yokselerek yoğğun iskanlun iskanlıı ve verimli sahillerin ve deltalarve verimli sahillerin ve deltalarıın n 
sular altsular altıında kalmasnda kalmasıına neden olurken, dolaylna neden olurken, dolaylıı etkisi daha da etkisi daha da üürkrküüttüüccüü
olacaktolacaktıır.r.



��KKüüresel resel ııssıınmannmanıın dolayln dolaylıı etkileri henetkileri henüüz tam bilinmese de z tam bilinmese de ““golf golf streamstream””
benzeri sbenzeri sııcak hava akcak hava akıımlarmlarıınnıı yok ederek yok ederek öönemli iklim denemli iklim değğiişşimlerine, imlerine, 
mevsimlerde kaymalara, bir yandan kuraklmevsimlerde kaymalara, bir yandan kuraklıık ve k ve çöçöllelleşşmenin artmenin artışıışına, na, ööbbüür r 
yandan ayandan aşışırrıı yayağışğış ve sel baskve sel baskıınlarnlarıına yol ana yol aççabilecek, su ve rabilecek, su ve rüüzgar erozyonu, zgar erozyonu, 
orman yangorman yangıınlarnlarıı artacak, sulak alanlarartacak, sulak alanlarıın kurumasn kurumasıı hhıızlanacak, su kaynaklarzlanacak, su kaynaklarıı
ve yer altve yer altıı sularsularıı azalacak, azalacak, ççooğğu canlu canlıı ttüürrüü yok olacaktyok olacaktıır. r. ŞŞimdiden bazimdiden bazıı felaket felaket 
sinyalleri gsinyalleri göörrüülmeye balmeye başşlamlamışışttıır.r.



BaBaşşllııca Sera Gazlarca Sera Gazlarıı ve Tarihsel Deve Tarihsel Değğiişşimiimi

�� -- Karbon dioksitKarbon dioksit (CO(CO22))

�� -- MetanMetan (CH(CH44))

�� -- Nitrik oksitNitrik oksit (N(N22O) O) 

�� -- HidroflorokarbonHidroflorokarbon (HFC)(HFC)

�� -- HidrokarburHidrokarbur perflorperflor (PFC) (PFC) 

�� -- KKüükküürt rt heksafloritheksaflorit (SF(SF66))

�� -- Su buharSu buharıı (H(H22O)O)

310211Küresel Isınma Potansiyeli

120125-200Atmosferik ömrü (yıl)

0.8101.5Yıllık değişim (birikim)

3141745365Günümüzde (1998)

~275~700~280Sanayi öncesi(1750-1800)

(ppbv) 
Hacimce milyarda kısım

(ppbv) 
Hacimce milyarda kısım

(ppmv) 
Hacimce milyonda kısım

(atmosferik birikim)

N2OCH4CO2Sera gazları



Sera GazSera Gazıı Emisyonunu Etkileyen FaktEmisyonunu Etkileyen Faktöörlerrler

�� Fosil yakFosil yakııtlartlar ::
�� -- Karbon iKarbon iççerieriğği, kalori dei, kalori değğeri gibi eri gibi 

yakyakııt t öözelliklerizellikleri
�� -- Madenin tipi ve yeriMadenin tipi ve yeri
�� -- YakYakııttıın n ççııkarkarıılma ylma yööntemintemi
�� -- DoDoğğal gaz ial gaz iççin boru hattin boru hattıı kaykayııplarplarıı
�� -- DDöönnüüşşüüm verimlilim verimliliğğii
�� YakYakııt teminit temini

�� HidrolikHidrolik ::
•• -- Tipi (akarsu veya rezervuar)Tipi (akarsu veya rezervuar)
•• -- Tesis yeri (tropik , kuzey iklimi)Tesis yeri (tropik , kuzey iklimi)
•• -- Baraj inBaraj inşşaataatıı iiççin kullanin kullanıılan enerjilan enerji
•• -- ĐĐnnşşaat malzemelerinin (beton, aat malzemelerinin (beton, 

ççelik...) elik...) üüretiminden kaynaklanan retiminden kaynaklanan 
emisyonlaremisyonlar

�� GGüüneneşş ::
�� -- Pil Pil üüretiminde kullanretiminde kullanıılan silikonun lan silikonun 

miktarmiktarıı ve nitelive niteliğğii
�� -- Teknolojinin tipi (amorf, kristal )Teknolojinin tipi (amorf, kristal )
�� -- ÜÜretim iretim iççin kullanin kullanıılan elektrilan elektriğğin in 

elde edildielde edildiğği yaki yakııt cinsit cinsi
�� -- YYııllllıık verimk verim ya da tesis ya da tesis öömrmrüü

(d(düüşşüük kapasite faktk kapasite faktöörrüünden dolaynden dolayıı
rrüüzgar ve gzgar ve güüneneşş enerjisinin enerjisinin kWkW
babaşışına emisyon miktarna emisyon miktarıı ddüüşşüüktktüür r 
ancak ancak kWsaatkWsaat babaşışına emisyon na emisyon 
miktarmiktarıı yyüüksektir)ksektir)

�� NNüükleer :kleer :
�� -- YakYakııttıın n ççııkarkarıılmaslmasıı, , 

ddöönnüüşşttüürrüülmesi, lmesi, 
zenginlezenginleşştirilmesi stirilmesi sıırasrasıında nda 
kullankullanıılan enerjilan enerji

�� -- YakYakııt zenginlet zenginleşştirme itirme iççin in 
gerekli olan enerji santrifgerekli olan enerji santrifüüj j 
iişşlemine glemine gööre 10 kat daha fazla re 10 kat daha fazla 
sera gazsera gazıına sebep olur. na sebep olur. 

�� BiyokBiyoküütletle ::
�� -- YakYakııt t öözellizelliğği (nem ii (nem iççerieriğği, i, 

kalori dekalori değğeri)eri)
�� -- YakYakııt hazt hazıırlamada kullanrlamada kullanıılan lan 

enerji (benerji (büüyyüütme, hasat, tatme, hasat, taşışıma)ma)
�� -- Tesis teknolojisiTesis teknolojisi

�� RRüüzgarzgar ::
�� -- BileBileşşenlerin enlerin üüretimi ve inretimi ve inşşaat aat 

ssıırasrasıında kullannda kullanıılan enerjilan enerji
�� -- Tesisin yeri (iTesisin yeri (içç bböölge ya da klge ya da kııyyıı

bböölge)lge)
�� -- Verim ya da kapasite faktVerim ya da kapasite faktöörrüü

(b(böölgedeki rlgedeki rüüzgar durumu)zgar durumu)



SektSektöörlere Grlere Gööre Sera Gazre Sera Gazıı EmisyonlarEmisyonlarıı



KKÜÜRESEL ISINMANIN  RESEL ISINMANIN  ĐĐKLKLĐĐM M 
DEDEĞĐŞĐĞĐŞĐKLKLĐĞĐĐĞĐ ÜÜZERZERĐĐNE NE 

ETKETKĐĐSSĐĐ



�� Gezegenimizde yaGezegenimizde yaşşama olanak veren ama olanak veren ççevre koevre koşşullarullarıınnıı
ggüüneneşşin in ııssıı ve ve ışıışık sak sağğlayan layan ışıışınlarnlarııyla atmosferin yla atmosferin 
koruyuculukoruyuculuğğuna boruna borççluyuz. Atmosfer bizi uzayluyuz. Atmosfer bizi uzayıın n 
sosoğğuuğğundan korur, gundan korur, güüneneşş ise canlise canlıı ya da cansya da cansıız z 
dodoğğadaki her deadaki her değğiişşime enerji saime enerji sağğlayan bir glayan bir güçüç kaynakaynağığı
durumundaddurumundadıır. r. ĐĐklimklim, bir yerdeki hava ko, bir yerdeki hava koşşullarullarıınnıın genin genişş
bir zaman ve bbir zaman ve böölge lge üüzerinde ortalamaszerinde ortalamasııddıır. r. 

�� Bir bBir böölgedeki iklimi belirleyen unsurlar, lgedeki iklimi belirleyen unsurlar, ssııcaklcaklııkk, , rrüüzgarzgar, , 
havadaki havadaki nemnem , , basbasıınnçç,ve bunlar,ve bunlarıın n ggüünn ve ve yyııll iiççinde nasinde nasııl l 
dedeğğiişştitiğğidir. idir. ĐĐklimi etkileyen birklimi etkileyen birççok faktok faktöör vardr vardıır. Br. Böölgenin lgenin 
denize yakdenize yakıınlnlığıığı, , enlemienlemi, , deniz seviyesindendeniz seviyesinden yyüüksekliksekliğği, i, 
dadağğlar ve dilar ve diğğer fiziki fakter fiziki faktöörler iklimi etkiler.rler iklimi etkiler.



�� Ekvator'dan kutuplara doEkvator'dan kutuplara doğğru dru düüzenli bir bizenli bir biççimde iklim imde iklim 
kukuşşaklaraklarıı ssııralanralanıır, bunlarr, bunlarıın hepsinin kendine n hepsinin kendine öözgzgüü bitki bitki 
öörtrtüüleri vardleri vardıır. r. ĐĐklimin, yklimin, yüüzey zey şşekillerinin, akarsularla ekillerinin, akarsularla 
ggööllerin, bitki ve hayvanlarllerin, bitki ve hayvanlarıın hepsi birlikte yeryn hepsi birlikte yeryüüzzüü
üüststüündeki ndeki ççeeşşitli yaitli yaşşam alanlaram alanlarıınnıı oluoluşşturur; buna doturur; buna doğğal al 
yapyapıı adadıı verilir.verilir.



�� Herkes tarafHerkes tarafıından benimsenmindan benimsenmişş ideal bir iklim kuideal bir iklim kuşşaklaraklarıı ayrayrıımmıı yoktur. yoktur. 
KuKuşşaklar genellikle yalnaklar genellikle yalnıızca zca ııssıı ve yave yağışğışa ga gööre belirlenmire belirlenmişş ve bunlarve bunlarıın n 
canlcanlıılar dlar düünyasnyasıı, yani bitki ve hayvanlar , yani bitki ve hayvanlar üüststüündeki etkilerine gndeki etkilerine gööre re 
ddüüzenlenmizenlenmişştir. Dotir. Doğğal olarak, belirli bir iklimin egemen oldual olarak, belirli bir iklimin egemen olduğğu yerde u yerde 
de orman, step, de orman, step, çöçöl ya da tundra gibi belirli bir bitki l ya da tundra gibi belirli bir bitki öörtrtüüssüü bulunurbulunur



MATEMATMATEMATĐĐKKĐĐ ĐĐKLKLĐĐM KUM KUŞŞAKLARIAKLARI

�� MatematiMatematiğği iklim kui iklim kuşşaklaraklarıı ile sile sııcaklcaklıık kuk kuşşaklaraklarıı birbirinden farklbirbirinden farklııddıır. r. 
ÇüÇünknküü matematimatematiğği iklim kui iklim kuşşaklaraklarıında eksen enda eksen eğğikliikliğği, si, sııcaklcaklıık k 
kukuşşaklaraklarıında ise snda ise sııcaklcaklııklar esas alklar esas alıınmnmışışttıır.r.

�� EkvatorEkvator’’la la ekliptikekliptik arasarasıındaki andaki aççıı
2323˚̊2727’’ dan daha bdan daha büüyyüük olsaydk olsaydıı;;

•• DDöönenceler Ekvatornenceler Ekvator’’dan uzakladan uzaklaşışırdrdıı. . 
Kutup daireleri de Kutup noktalarKutup daireleri de Kutup noktalarıında nda 
uzaklauzaklaşışırdrdıı. . 

•• Tropikal kuTropikal kuşşak ve Kutup kuak ve Kutup kuşşaağığı
genigenişşler, Orta kuler, Orta kuşşak daralak daralıırdrdıı. . 

•• GGüüneneşş ışıışınlarnlarıınnıın dik geldin dik geldiğği alanlar i alanlar 
genigenişşlerdi. lerdi. 

•• Gece ve gGece ve güündndüüz arasz arasıındaki zaman ndaki zaman 
farkfarkıı artardartardıı (Ekvator hari(Ekvator hariçç). ). 

•• Mevsimlik sMevsimlik sııcaklcaklıık farklark farklarıı artardartardıı. . 
•• Ekvator Ekvator ççevresinde ortalama sevresinde ortalama sııcaklcaklıık k 

azalazalıırdrdıı. . 

�� EkvatorEkvator’’la la ekliptikekliptik arasarasıındaki andaki aççıı 2323˚̊2727’’ dan kdan küçüüçük olsaydk olsaydıı yukaryukarııdaki daki 
sonusonuççlarlarıın tam tersi olurdu.n tam tersi olurdu.



�� SSııcaklcaklıık kuk kuşşaklaraklarıınnıın sn sıınnıırlarrlarıı deniz seviyesine indirgenmideniz seviyesine indirgenmişş ssııcaklcaklıık k 
esas alesas alıınarak belirlenir. Snarak belirlenir. Sııcaklcaklıık kuk kuşşaklaraklarıınnıın olun oluşşmasmasıında Yernda Yer’’in in şşekli, ekli, 
kara ve denizlerin dakara ve denizlerin dağığıllışıışı, s, sııcak ve socak ve soğğuk su akuk su akııntntıılarlarıı ile genel hava ile genel hava 
doladolaşışımmıı etkili olmuetkili olmuşştur.tur.

�� SSııcak Kucak Kuşşak:ak: YYııllllıık ortalama deniz seviyesi sk ortalama deniz seviyesi sııcaklcaklııklarklarıınnıın 20n 20˚̊C ve C ve üüzerinde zerinde 
olduolduğğu alanlaru alanlarıı kapsar. Skapsar. Sııcak kucak kuşşakta yaz akta yaz şşartlarartlarıı egemendir.egemendir.

�� Orta KuOrta Kuşşak:ak: YYııllllıık ortalama deniz seviyesi sk ortalama deniz seviyesi sııcaklcaklııklarklarıınnıın 10n 10˚̊C ve 20C ve 20˚̊C C 
arasarasıında oldunda olduğğu alanlaru alanlarıı kapsar. Ykapsar. Yıılda dlda döört mevsimin belirgin rt mevsimin belirgin şşekilde yaekilde yaşşandandığıığı
tek kutek kuşşaktaktıır. r. 

�� SoSoğğuk Kuuk Kuşşak:ak: YYııllllıık ortalama deniz seviyesi sk ortalama deniz seviyesi sııcaklcaklııklarklarıınnıın 10n 10˚̊CC’’nin altnin altıında nda 
olduolduğğu alanlaru alanlarıı kapsar. Sokapsar. Soğğuk kuuk kuşşakta kakta kışış şşartlarartlarıı egemendir. egemendir. 



�� KKüüresel resel ııssıınmannmanıın n öönemli etkilerinden olan iklim nemli etkilerinden olan iklim 
kukuşşaklaraklarıınnıın kaymasn kaymasıı sonucu, yasonucu, yağğmur kumur kuşşaağığı
kuzeye dokuzeye doğğru geniru genişşleyecek. Ancak bu leyecek. Ancak bu 
genigenişşleme sonunda yaleme sonunda yağışğışlar her blar her böölgede lgede 
artmayartmayııp, belli bp, belli böölgelerde yolgelerde yoğğunlaunlaşşacak.acak.

• Güney Avrupa'daki yaz 
yağmurları azalırken, 
Amerika, Avrupa ve 
Asya'nın 55 Kuzey 
enleminin yukarılarında 
kar yağışı artacak. 



�� Daha gDaha güüneyde kar neyde kar 
yayağışığışı azalazalıırken, rken, 
yayağğmurlarda bir artmurlarda bir artışış
olacak; karolacak; karıın toprakta n toprakta 
kalma skalma süüresi azalacak. resi azalacak. 
ŞŞiddetli yaiddetli yağğmurlar daha murlar daha 
ssıık yak yağğacak ve daha acak ve daha 
ççok su bok su bıırakacak.rakacak.

�� SaSağğanak yaanak yağışğışlarlarıın n 
artartışıışı, y, yüüzey nemlilizey nemliliğğini ini 
ve bitki ve bitki öörtrtüüssüünnüü
etkileyecek. Bunun etkileyecek. Bunun 
sonucunda suyun sonucunda suyun 
toprakta stoprakta süüzzüülmesi lmesi 
azalacak, seller artacak. azalacak, seller artacak. 



�� GrGröönlandnland’’dakidaki buzullarbuzullarıın erimesi deniz seviyesini 7 n erimesi deniz seviyesini 7 
metre arttmetre arttıırabilir.rabilir.

DDüünyada gernyada gerççekleekleşşen bazen bazıı dedeğğiişşiklikleri iklikleri öörnek olarak verecek rnek olarak verecek 
olursak:olursak:

��Kuzey kutbundaki kalKuzey kutbundaki kalııccıı buzullarbuzullarıın erimesi bu hn erimesi bu hıızla giderse zla giderse 
20 y20 yııl sonra yazl sonra yazıın kuzey kutbunda buz n kuzey kutbunda buz öörtrtüüssüü kalmayacak (bu kalmayacak (bu 
deniz seviyesini fazla etkilemiyor)deniz seviyesini fazla etkilemiyor)



� Kuzey Kuzey 
Atlantik akAtlantik akııntntııssıı
durursa kuzey durursa kuzey 
yaryarıım km küürede rede 
deniz deniz 
seviyesine 1     seviyesine 1     
metre daha metre daha 
yyüükselme kselme 
olabilir.olabilir.



�� Pek Pek ççok bok böölgede kurakllgede kuraklıık, k, 
seller, orman yangseller, orman yangıınlarnlarıı
artartııyor. Akdeniz yor. Akdeniz 
bböölgesinde lgesinde ĐĐtalya ve talya ve 
AvusturyaAvusturya’’da kuraklda kuraklıık k 
belirgin olarak babelirgin olarak başşladladıı

�� YeraltYeraltıı su seviyeleri su seviyeleri 
kuraklkuraklıık ve kalk ve kalııccıı kara kara 
buzullarbuzullarıınnıın erimesi n erimesi 
nedeniyle en az 10 cm nedeniyle en az 10 cm 
ddüüşşecek.ecek.



�� Tropikal bTropikal böölgelerde lgelerde 
kaskasıırga ve tayfunlar rga ve tayfunlar 
artartııyor. Deniz suyu yor. Deniz suyu 
yyüüzeyindeki szeyindeki sııcaklcaklığıığın n 
artmasartmasıı nedeniyle bu nedeniyle bu 
kaskasıırga ve tayfunlarrga ve tayfunlarıın n 
tataşışıddığıığı enerji ve enerji ve 
yyııkkııccııllıık artk artııyor.yor.

�� 19701970’’den bu yana den bu yana 
kaskasıırgalarrgalarıın n şşiddeti ve iddeti ve 
ssııklklığıığı giderek artgiderek artııyor, yor, 
2005 kas2005 kasıırga sezonu rga sezonu 
ttüüm zamanlarm zamanlarıın n 
rekorunu krekorunu kıırdrdıı. . 



KKÜÜRESEL ISINMANIN RESEL ISINMANIN 
CANLI YACANLI YAŞŞAMI AMI 

ÜÜZERZERĐĐNDEKNDEKĐĐ ETKETKĐĐSSĐĐ



KKÜÜRESEL ISINMA BRESEL ISINMA BĐĐRRÇÇOK OK 
CANLI TCANLI TÜÜRRÜÜNNÜÜN YOK N YOK 
OLMASINA DA NEDEN OLMASINA DA NEDEN 

OLACAK!OLACAK!
�� ĐĐngiltere hngiltere hüükküümeti tarafmeti tarafıından ndan 

yaptyaptıırrıılan bir aralan bir araşşttıırmaya grmaya gööre, re, 
kküüresel resel ııssıınma gnma göçöçmen kumen kuşşlar da lar da 
dahil bir dahil bir ççok hayvan tok hayvan tüürrüünnüün n 
soyunun tsoyunun tüükenmesine yol akenmesine yol aççabileceabileceğği i 
belirtiliyor.belirtiliyor.



�� Raporda, kRaporda, küüresel resel ııssıınmannmanıın, n, şşimdiden imdiden 
bazbazıı kukuşşlarlarıın ve din ve diğğer bazer bazıı
hayvanlarhayvanlarıın gn göçöç yollaryollarıında denda değğiişşikliikliğğe e 
yol ayol aççttığıığı kaydediliyor. kaydediliyor. 

�� ÖÖrnerneğğin normal olarak daha sin normal olarak daha sııcak cak 
üülkelerde glkelerde göörrüülen bazlen bazıı kukuşş, , 
kaplumbakaplumbağğa ve bala ve balıık tk tüürleri artrleri artıık k 
giderek artan bir giderek artan bir şşekilde ekilde ĐĐngiltere'de ngiltere'de 
de gde göörrüülmeye balmeye başşlandlandıı..



KKüüresel resel ııssıınma nedeniyle deniz nma nedeniyle deniz 
kaplumbakaplumbağğalaralarıı ve birve birççok kus tok kus tüürrüü ggöçöç
yollaryollarıınnıı dedeğğiişştirerek kuzeye kaydtirerek kuzeye kaydıırrııyoryor



�� AslAslıında bir nda bir ççok ok 
ttüür gr göçöç yollaryollarıınnıı
kuzeye kuzeye 
kaydkaydıırarak yeni rarak yeni 
iklim koiklim koşşullarullarıına na 
uyum sauyum sağğlamaylamayıı
babaşşararııyor. yor. 

�� Fakat yapFakat yapıılan lan 
araaraşşttıırmada bazrmada bazıı
hayvanlarhayvanlarıın n 
bunu bunu 
yapamayacayapamayacağığına na 
da dikkat da dikkat 
ççekiliyor. ekiliyor. 



�� ÖÖrnerneğğin kutup in kutup 
ayayıılarlarıı ya da fok ya da fok 
balbalııklarklarıınnıın don doğğal al 
ççevreleri, Kuzey evreleri, Kuzey 
kutbundaki kutbundaki 
buzullarbuzullarıın n 
erimesiyle giderek erimesiyle giderek 
yok oluyor.yok oluyor.

�� KKüüresel resel ııssıınmayla nmayla 
buzsuz sezonun buzsuz sezonun 
uzamasuzamasıı kutup kutup 
ayayıılarlarıınnıı aaçç
bbıırakrakııyor. Yem yor. Yem 
bulamayan kutup bulamayan kutup 
ayayıılarlarıı birbirlerini birbirlerini 
yemeye bayemeye başşllııyoryor..



�� ÖÖrnerneğğin sinekkapan adin sinekkapan adıı verilen gverilen göçöçmen men 
kukuşşlar, baharda lar, baharda üüreyen treyen tıırtrtııllarla llarla 
besleniyor. Ancak, kbesleniyor. Ancak, küüresel resel ııssıınma nma 
milyonlarca ymilyonlarca yııllllıık bu dk bu dööngngüüyyüü bozdu. bozdu. 
TTıırtrtııllar baharllar baharıın daha erken gelmesiyle n daha erken gelmesiyle 
öönceki ynceki yııllara gllara gööre daha re daha öönce nce üürrüüyor. Ancak yor. Ancak 
ggöçöçmen kumen kuşşlar lar üüreme dreme dööneminde tneminde tıırtrtııllarllarıın n 
ritmine ayak uyduramayritmine ayak uyduramayıınca yem nca yem 
bulambulamııyor ve ayor ve açç kalkalııyoryor



�� Bu bulgu kBu bulgu küüresel resel ııssıınmayla donmayla doğğadaki adaki 
dedeğğiişşimlere ayak uyduramayan bazimlere ayak uyduramayan bazıı
hayvan thayvan tüürlerini ne gibi tehlikelerin rlerini ne gibi tehlikelerin 
bekledibeklediğğini gini gööstermesi astermesi aççııssıından ndan 
oldukoldukçça da düüşşüündndüürrüüccüü. . 

..



�� AslAslıında, donda, doğğa milyonlarca ya milyonlarca yııldldıır iklim r iklim 
dedeğğiişşikliklerine uyup ikliklerine uyup evrilerekevrilerek var var 
olmuolmuşş. Fakat , uzmanlar son . Fakat , uzmanlar son 
dedeğğiişşikliklerin ikliklerin ççok hok hıızlzlıı olduolduğğunu bu unu bu 
nedenle bir nedenle bir ççok tok tüürrüün kendilerini yeni n kendilerini yeni 
kokoşşullara uydurmaya vakit ullara uydurmaya vakit 
bulamadbulamadığıığına dikkat na dikkat ççekiyorlar.ekiyorlar.



KÜRESEL 
ISINMANIN ÇEVRE 

ÜZERĐNE ETKĐSĐ

KKÜÜRESEL RESEL 
ISINMANIN ISINMANIN ÇÇEVRE EVRE 

ÜÜZERZERĐĐNE ETKNE ETKĐĐSSĐĐ



ÇÇevre nedir?evre nedir?

�� ĐĐnsanlarnsanlarıın ve din ve diğğer canler canlıılarlarıın n 
yayaşşamlaramlarıı boyunca iliboyunca ilişşkilerini kilerini 
ssüürdrdüürdrdüükleri ve karkleri ve karşışıllııklklıı olarak olarak 
etkileetkileşşim iim iççinde bulunduklarinde bulunduklarıı, , 
fiziki, fiziki, biyolojikbiyolojik, , sosyalsosyal, , 
ekonomikekonomik ve kve küültltüürel ortam. rel ortam. 
Yani kYani kıısaca canlsaca canlıı varlvarlııklarklarıı
etkileyen detkileyen dışış tesirlerin ttesirlerin tüümmüüne ne 
ççevreevre denir.denir.

�� TanTanıımdan da anlamdan da anlaşışılacalacağığı gibi gibi 
biz insanlar biz insanlar ççevrenin bir parevrenin bir parççasasıı
yani diyani diğğer canler canlıılarla aynlarla aynıı ortamortamıı
paylapaylaşşan varlan varlııklarklarıız. Ama sanayi z. Ama sanayi 
devriminden sonra pardevriminden sonra parçça olma a olma 
durumu ortadan kalktdurumu ortadan kalktıı ve ve 
ççevreevre--ddüünya  sanki sadece bize nya  sanki sadece bize 
aitmiaitmişş gibi davranmaya gibi davranmaya 
babaşşladladıık.k.



�� Enerji Enerji 
üüretim retim 
bibiççimlerimiz, imlerimiz, 
ttüüketim ketim 
alalışışkanlkanlııklarklar
ıımmıız ve z ve 
yaptyaptığıığımmıız z 
savasavaşşlar lar 
ççevremize evremize 
geri dgeri döönnüüşşüü
ççok zor ok zor 
hatta hatta 
imkansimkansıız z 
olan olan 
zararlar zararlar 
verdi.verdi.



�� COCO22 ddööngngüüssüünnüü sekteye usekteye uğğratratııyoruz, yoruz, üüretim ve tretim ve tüüketim ketim şşekillerimiz asit ekillerimiz asit 
yayağğmurlarmurlarıına sebep oluyor ve ormanlara zarar veriyor, ekosistemlerin na sebep oluyor ve ormanlara zarar veriyor, ekosistemlerin 
iişşleyileyişşini deini değğiişştiriyoruz, itiriyoruz, iççme suyu rezervlerimizi bir bir azalme suyu rezervlerimizi bir bir azalııyor ve yor ve 
kuraklkuraklıık bizleri ve kk bizleri ve küüresel resel ııssıınmada hinmada hiççbir subir suççu olmayan u olmayan ççevremizdeki evremizdeki 
canlcanlıılarlarıı etkilemeye baetkilemeye başşladladıı bile.bile.



COCO22 ddööngngüüssüü ve canlve canlıılar ilar iççin in 
ööneminemi

�� SSüürekli trekli tüüketmemize ketmemize 
rarağğmen neden oksijen ve men neden oksijen ve 
karbondioksit bitmemikarbondioksit bitmemişştir tir 
ve gve güünnüümmüüze gelmize gelmişştir? tir? 
Bu soruyu en iyi oksijen Bu soruyu en iyi oksijen 
ve karbondioksit dve karbondioksit dööngngüüssüü
aaççııklar klar çüçünknküü bitkiler bitkiler 
karbondioksit tkarbondioksit tüüketirken ketirken 
oksijen oksijen üüretirler insanlar retirler insanlar 
oksijen toksijen tüüketirken ketirken 
karbondioksit karbondioksit üüretirler.retirler.



COCO2 2 ddööngngüüssüü ve canlve canlıılar ilar iççin in 
ööneminemi

�� Karbon atomlarKarbon atomlarıınnıın n 
fiziksel, jeolojik, fiziksel, jeolojik, 
kimyasal ve dikimyasal ve diğğer er 
ssüürereççler sonucunda ler sonucunda 
atmosfer, okyanuslar, atmosfer, okyanuslar, 
yeryyeryüüzzüü ve canlve canlıı
sistemler arassistemler arasıında nda 
dolandolanıımmıınana karbon karbon 
ddööngngüüssüü diyoruzdiyoruz



�� Karbonun dKarbonun düünyamnyamıızda 4 bzda 4 büüyyüük rezervi vardk rezervi vardıır. r. 

��Atmosferde karbondioksit hâlindeAtmosferde karbondioksit hâlinde; ; 



Deniz ve tatlDeniz ve tatlıı
sularda sularda 

bikarbonat ve bikarbonat ve 
karbondioksit karbondioksit 

hâlindehâlinde





BBüüttüün canln canlıılarda ise larda ise 
ana yapana yapıı maddesi maddesi 

olarak bulunur. olarak bulunur. 



OksijenOksijen--Karbondioksit dKarbondioksit dööngngüüssüünnüü
gergerççekleekleşştiren fakttiren faktöörler rler 

�� 1. G1. Güüneneşş
2. Havadaki karbondioksit 2. Havadaki karbondioksit 
3. Okyanuslar 3. Okyanuslar 
4. Fotosentez 4. Fotosentez 
5. Havadaki Oksijen 5. Havadaki Oksijen 
6. H6. Hüücresel solunum cresel solunum 
7. Fosil yak7. Fosil yakııtlar tlar 
8. Volkanlar 8. Volkanlar 

�� 9. Yery9. Yeryüüzzüü hareketleri hareketleri 



GGüüneneşş enerjisi ile birlikte, tenerjisi ile birlikte, tüüm canlm canlıılarlarıın yan yaşşamlaramlarıınnıı
ssüürdrdüürebilmeleri irebilmeleri iççin gerekli olan enerjinin bitkiler in gerekli olan enerjinin bitkiler 
taraftarafıından ndan üüretilebilmesi iretilebilmesi iççin karbondioksit kullanin karbondioksit kullanııllıır.r.



Bir gaz olan karbondioksit okyanuslardan,Bir gaz olan karbondioksit okyanuslardan,

YakYakıılan fosil yaklan fosil yakııtlardan                           tlardan                           
(Do(Doğğalgaz,Kalgaz,Köömmüür,Petrol r,Petrol 
üürrüünleri vb.) nleri vb.) 

Volkanların patlamasından ve 
canlıların yaptıkları solunumla 
elde edilir. Atmosferde 
yaklaşık olarak 23 milyon ton 
karbondioksit vardır. 



DDüünya nya üüzerindeki karbondioksit kaynaklarzerindeki karbondioksit kaynaklarıı

Okyanuslar...............................: % 71 Okyanuslar...............................: % 71 
Fosil yakFosil yakııtlar.............................: % 22 tlar.............................: % 22 
YaYaşşayan hayvanlar ve bitkiler..: % 3ayan hayvanlar ve bitkiler..: % 3
ÖÖllüü ve ve çüçürrüümmüüşş materyaller materyaller ……: % 3: % 3
Atmosfer...................................: % 1 Atmosfer...................................: % 1 



�� Okyanuslar en bOkyanuslar en büüyyüük karbon depolark karbon depolarııddıır ve atmosferle karbon r ve atmosferle karbon 
alalışışveriverişşi hi hıızlzlııddıır. Okyanuslar karbondioksiti, karbonat r. Okyanuslar karbondioksiti, karbonat 
bilebileşşimleri halinde (Karbonatlar imleri halinde (Karbonatlar poliatomikpoliatomik iyonlardiyonlardıır. r. ––COCO33) ve ) ve 
gaz olarak atmosferdekinden 50 kat daha fazla depo edebilirler. gaz olarak atmosferdekinden 50 kat daha fazla depo edebilirler. 
Karbondioksit okyanus yKarbondioksit okyanus yüüzeylerinin yakzeylerinin yakıın bn bööllüümlerinde mlerinde 
eriyebilir. Okyanuslar soeriyebilir. Okyanuslar soğğuk olduklaruk olduklarıı zaman daha fazla zaman daha fazla 
karbondioksiti karbondioksiti absorbeabsorbe ederler. Okyanuslar her yederler. Okyanuslar her yııl atmosferden l atmosferden 
yaklayaklaşışık 104 milyar ton karbondioksit k 104 milyar ton karbondioksit ççeker ve 100 milyar ton eker ve 100 milyar ton 
kadar da karbondioksit salar. kadar da karbondioksit salar. 



Ormanlar ve kOrmanlar ve küüresel resel ııssıınmanma

�� Bitkiler,Bitkiler, fotosentez fotosentez 
yoluyla yyoluyla yıılda 100 milyar lda 100 milyar 
ton karbon emer ve buna ton karbon emer ve buna 
yakyakıın bir miktarn bir miktarıı da da 
solunumla bsolunumla bıırakrakıırlar. Yani rlar. Yani 
ormanlar bir tahliye deliormanlar bir tahliye deliğği i 
iişşlevi glevi göörrüüyor. yor. 
Atmosferdeki COAtmosferdeki CO22'yi 'yi 
toplayarak bu gaza batoplayarak bu gaza bağğllıı
ııssıınmaynmayıı azaltan kazaltan küüresel resel 
bir bir ççevre hizmeti yapevre hizmeti yapııyor. yor. 
Ancak, bu durum kalAncak, bu durum kalııccıı
olmayabilir. olmayabilir. 



�� Bitkiler fotosentez yoluyla Bitkiler fotosentez yoluyla 
atmosferden aldatmosferden aldııklarklarıı
karbondioksiti topraktan karbondioksiti topraktan 
aldaldııklarklarıı suyun da yardsuyun da yardıımmııyla yla 
glikoza dglikoza döönnüüşşttüürrüürler. Glikozu rler. Glikozu 
hem besin olarak kullanhem besin olarak kullanıır hem r hem 
de de selilozaseliloza ddüünnüüşşttüürerekrerek yaprak yaprak 
ve gve göövdelerini bvdelerini büüyyüüttüürler. Kara rler. Kara 
bitkileri fotosentez yoluyla her bitkileri fotosentez yoluyla her 
yyııl yaklal yaklaşışık 100 milyar ton k 100 milyar ton 
karbon dioksiti atmosferden karbon dioksiti atmosferden 
ççeker. Bitkiler, hayvanlar ve eker. Bitkiler, hayvanlar ve 
toprak her ytoprak her yııl soluma yoluyla l soluma yoluyla 
100 milyar ton karbon dioksit 100 milyar ton karbon dioksit 
salar.salar.

nCO2 + 2nH2O + Işık enerjisi → (CH2O)n + nO2 + nH2O 



� Atmosferdeki karbon dioksit oranım düşürecek 
ormanlar da hızla yok ediliyor. Fosil yakıtların 
tüketimi ve ormansızlaştırma yüzünden her yıl 
atmosfere yaklaşık 7 milyar ton karbondioksit 
salınıyor.

�� Atmosferdeki karbon dioksit oranAtmosferdeki karbon dioksit oranıım dm düüşşüürecek recek 
ormanlar da hormanlar da hıızla yok ediliyor. Fosil yakzla yok ediliyor. Fosil yakııtlartlarıın n 
ttüüketimi ve ormansketimi ve ormansıızlazlaşşttıırma yrma yüüzzüünden her ynden her yııl l 
atmosfere yaklaatmosfere yaklaşışık 7 milyar ton karbondioksit k 7 milyar ton karbondioksit 
salsalıınnııyor.yor.



Atmosferde Karbondioksit Atmosferde Karbondioksit 
FazlasFazlasıı Olursa Ne Olur?Olursa Ne Olur?

�� KKarbondioksit atmosferi arbondioksit atmosferi 
oluoluşşturan su buharturan su buharıı ve ve 
didiğğer birer birççok gazla ok gazla 
birlikte, dbirlikte, düünyaya sera nyaya sera 
etkisi yaparak etkisi yaparak 
sosoğğumasumasıınnıı öönlemekte nlemekte 
ve yeryve yeryüüzzüünnüü ortalama ortalama 
14 derece s14 derece sııcaklcaklııkta kta 
tutmaktadtutmaktadıır.r.

�� ŞŞayet COayet CO22 veya diveya diğğer er 
sera gazlarsera gazlarıın varln varlığıığı
olmasaydolmasaydıı, gezegenimiz , gezegenimiz 
daha sodaha soğğuk olacaktuk olacaktıı. . 



�� SSon 150 yon 150 yııldan beri artan karbondioksit oranldan beri artan karbondioksit oranıı
ddüünyannyanıın %30 orann %30 oranıında nda ııssıınmasnmasıına neden na neden 
olmuolmuşştur. tur. 





�� OrmanlarOrmanlarıın kesilmesi n kesilmesi 
karbonun en karbonun en öönemli nemli 
depo alandepo alanıınnıı ortadan ortadan 
kaldkaldıırrıır.r. Bilimsel Bilimsel 
araaraşşttıırmalar Sanayi rmalar Sanayi 
devriminin gerdevriminin gerççekleekleşştitiğği i 
yaklayaklaşışık 150 yk 150 yııldan beri ldan beri 
atmosferdeki atmosferdeki 
karbondioksit orankarbondioksit oranıınnıın n 
arttarttığıığınnıı ve kullanve kullanıım bu m bu 
hhıızla szla süürerse gelecek rerse gelecek 
100 y100 yııl il iççinde inde 
karbondioksit orankarbondioksit oranıınnıın n 
22--3 misli artaca3 misli artacağığınnıı
ggöösteriyor. steriyor. 



�� Avrupa BirliAvrupa Birliğği (AB) Komisyonu, i (AB) Komisyonu, 

aldaldığıığı bir kararla kbir kararla küüresel resel ııssıınmaya nmaya 

neden olan karbondioksit neden olan karbondioksit salsalıınnıımmıınnıı

ddüüşşüürmek irmek iççin harekete gein harekete geççti. ti. Yani Yani 

egzozdan egzozdan ççııkan zehirli gazlarkan zehirli gazlarıı

azaltma kararazaltma kararıı aldaldıı.. Zorunlu emisyon sZorunlu emisyon sıınnıırrıı getiren getiren 
kararla, otomobil kararla, otomobil üüreticilerinin motor, klima ve lastik reticilerinin motor, klima ve lastik 
teknolojilerini iyileteknolojilerini iyileşştirilmesi isteniyor. Ayrtirilmesi isteniyor. Ayrııca, daha      .   ca, daha      .   
.                                fazla .                                fazla biyoyakbiyoyakııtt kullankullanıımmıı ile                        ile                        
.                                karbondioksit .                                karbondioksit salsalıınnıımmıınnıınn .  . ..    . .  . ..    . 
.                                 d.                                 düüşşüürrüülmesi amalmesi amaççlanlanııyor. yor. 



Tropikal Kesimdeki Ormanlar Tropikal Kesimdeki Ormanlar 
KorunmalKorunmalıı

�� YeryYeryüüzzüündeki tropikal ormanlardaki ndeki tropikal ormanlardaki 
aağğaaçç kesiminin yarkesiminin yarıı yaryarııya azaltya azaltıılmaslmasıı, , 
2100 y2100 yııllıına kadar sera gazlarna kadar sera gazlarıı
emisyonunun yemisyonunun yüüzde 12 azalmaszde 12 azalmasıınnıı
sasağğlayacak. Kurtarlayacak. Kurtarıılacak alanlar ylacak alanlar yıılda lda 
500 milyon ton karbondioksit 500 milyon ton karbondioksit ççekecek.ekecek.



Asit yaAsit yağğmuru nedir?muru nedir?

�� Atmosfere yayAtmosfere yayıılan lan kküükküürt rt 
dioksitdioksit ve ve azot dioksitazot dioksit
gazlargazlarıınnıın kimyasal n kimyasal 
ddöönnüüşşüümlerden gemlerden geççtikten sonra tikten sonra 
bulutlarbulutlarııdakidaki su damlacsu damlacııklarklarıı
taraftarafıından emilmesi ile olundan emilmesi ile oluşşur. ur. 
Daha sonra bu damlacDaha sonra bu damlacııklar klar 
yeryyeryüüzzüüne ne yayağğmurmur, , karkar gibi gibi 
yollarla dyollarla düüşşerler. Bu topraerler. Bu toprağığın n 
asitlik miktarasitlik miktarıınnıı arttarttıır ve tatlr ve tatlıı
su kaynaklarsu kaynaklarıınnıın kimyasal n kimyasal 
dengesini bozar. Havadaki dengesini bozar. Havadaki 
tipik karbondioksit tipik karbondioksit 
konsantrasyonunda olukonsantrasyonunda oluşşan an 
yayağğmurun murun pH'pH'ıı 5.6 5.6 
civarncivarnıındadndadıırr. Bu y. Bu yüüzden zden pH'pH'ıı
5.6'n5.6'nıın altn altıındaki yandaki yağğmur asit mur asit 
yayağğmuru olarak nitelendirilir.muru olarak nitelendirilir.



HH22O+SOO+SO22==>H==>H22SOSO33

�� Asit yaAsit yağğmuru bitkilere, nehir ve gmuru bitkilere, nehir ve gööllere ve bunlarllere ve bunlarıın in iççinde inde 
yayaşşayan canlayan canlıılara son derece zararllara son derece zararlııddıır. Bazr. Bazıı yerlerde yerlerde 
ormanlarormanlarıın n ööllüümmüüne neden olmaktadne neden olmaktadıır. Ve insanlarla r. Ve insanlarla 
hayvanlarhayvanlarıın in iççtikleri sulartikleri sularıı kirletmektedir.  Toprakirletmektedir.  Toprağığın asitlik n asitlik 
miktarmiktarıınnıı arttarttıırrıır ve tatlr ve tatlıı su kaynaklarsu kaynaklarıınnıın kimyasal n kimyasal 
dengesini bozar. Havadaki tipik karbondioksit dengesini bozar. Havadaki tipik karbondioksit 
konsantrasyonunda olukonsantrasyonunda oluşşan yaan yağğmurun murun pH'pH'ıı 5.6 5.6 
civarncivarnıındadndadıırr. Bu y. Bu yüüzden zden pH'pH'ıı 5.6'n5.6'nıın altn altıındaki yandaki yağğmur mur 
asit yaasit yağğmuru olarak nitelendirilir.muru olarak nitelendirilir.

�� Ama doAma doğğal asit kaynaklaral asit kaynaklarıı yyüüzzüünden yanden yağğmurun murun pH'pH'ıı
zaten 4.5 ile 5.6 araszaten 4.5 ile 5.6 arasıında denda değğiişştitiğği ii iççin 5.0'in 5.0'ıın altn altıı daha daha 
dodoğğru bir ru bir ööllçüçü olarak nitelendirilebilir.olarak nitelendirilebilir.



�� Kutup buzlarKutup buzlarıınnıın n 
katmanlarkatmanlarıınnıı
incelenmesi asit incelenmesi asit 
yayağğmurlarmurlarıınnıın n 
seviyesinin arttseviyesinin arttığıığınnıı
kankanııtltlııyor. yor. EndEndüüstri stri 
devrimidevrimi'nin 'nin 
babaşşlanglangııccıında 6 nda 6 olarkolark
ortalama pH 4.5 ila 4 ortalama pH 4.5 ila 4 
seviyesine kadar seviyesine kadar 
ddüüşşmmüüşşttüür. r. 



Asit yaAsit yağğmurlarmurlarıına yol ana yol aççan emisyonlaran emisyonlar

�� Asit yaAsit yağğmurlarmurlarıına yol na yol 
aaççan gazlaran gazlarıın en n en 
öönemlisi knemlisi küükküürt rt 
dioksit'tir. dioksit'tir. 

�� Asit yaAsit yağğmuruna yol amuruna yol aççan en an en 
öönemli faktnemli faktöör insan faaliyetidir. r insan faaliyetidir. 
Elektrik Elektrik üüretimiretimi, , fabrikalarfabrikalar ve ve 
motorlu aramotorlu araççlarlar gibi pek gibi pek ççok ok 
insan yapinsan yapıımmıı nesne zararlnesne zararlıı
gazlargazlarıı atmosfere batmosfere bıırakrakıır. Bu r. Bu 
gazlar gazlar asiteasite ddöönnüüşşüüp yere geri p yere geri 
ddüüşşmeden meden öönce ynce yüüzlerce zlerce 
kilometre takilometre taşışınabilirler.Ayrnabilirler.Ayrııca ca 
asit yaasit yağğmuruna neden olan muruna neden olan 
sebeblerdensebeblerden en en öönemlisi nemlisi 
parfparfüüm ve m ve deodarantlarddeodarantlardıırr......

Doğal kaynaklar Asit 
yağmurlarına sebep 
olan gazların doğada 
bulunan en önemli 
kaynağı
yanardağlardır.

Đnsan faaliyetleri



Asit yaAsit yağğmurunun murunun ççevreye etkisievreye etkisi

Daha Daha ççok aok ağğaaççlarlarıın n 
yapraklaryapraklarıındaki gelindaki gelişşmeyi meyi 
öönlemesiyle ormanlnlemesiyle ormanlıık k 
alanlarda etkili oldualanlarda etkili olduğğu u 
bilinen asit yabilinen asit yağğmurlarmurlarıınnıın, n, 
son yson yııllarda endllarda endüüstriyel striyel 
faaliyetler, fosil yakfaaliyetler, fosil yakııt t 
kullankullanıımmıı,kara ve hava ,kara ve hava 
yolu ulayolu ulaşışım aram araççlarlarıındaki ndaki 
yoyoğğunluunluğğun etkisiyle un etkisiyle 
deniz ve okyanuslardeniz ve okyanuslarıı
olumsuz etkilediolumsuz etkilediğği, i, 
buradaki canlburadaki canlıı yayaşşamamıı
tehdit ettitehdit ettiğği bildirildi.i bildirildi.



� Asit yağmurları denizleri tehdit ediyor

� Artık, hızla arttığı belirlenen asit oranı, deniz ve 
okyanuslardaki canlıları tehdit etmekte, toplu 
balık ölümlerine yol açmaktadır. Bu süreçte, 
kirliliğe adapte olan türler ise hayatta kalıyor. 
Hayatta kalan bu türler de beslenme zincirinin 
son halkasını oluşturan insan sağlığını tehdit 
edebiliyor.”

�� Asit yaAsit yağğmurlarmurlarıı denizleri tehdit ediyordenizleri tehdit ediyor

�� ArtArtıık, hk, hıızla arttzla arttığıığı belirlenen asit oranbelirlenen asit oranıı, deniz ve , deniz ve 
okyanuslardaki canlokyanuslardaki canlıılarlarıı tehdit etmekte, toplu tehdit etmekte, toplu 
balbalıık k ööllüümlerine yol amlerine yol aççmaktadmaktadıır. Bu sr. Bu süürereççte, te, 
kirlilikirliliğğe adapte olan te adapte olan tüürler ise hayatta kalrler ise hayatta kalııyor. yor. 
Hayatta kalan bu tHayatta kalan bu tüürler de beslenme zincirinin rler de beslenme zincirinin 
son halkasson halkasıınnıı oluoluşşturan insan saturan insan sağğllığıığınnıı tehdit tehdit 
edebiliyor.edebiliyor.””



KKüüresel resel ııssıınmannmanıın ekosistemler n ekosistemler 
üüzerine etkilerizerine etkileri

�� Belirli bir alanda Belirli bir alanda 
bulunan canlbulunan canlıılar ile lar ile 
bunlarbunlarıı saran canssaran cansıız z 
ççevrelerinin karevrelerinin karşışıllııklklıı
iliilişşkileri ile meydana kileri ile meydana 
gelen ve sgelen ve süüreklilik arz reklilik arz 
eden ekolojik eden ekolojik 
sistemlere sistemlere ekosistemekosistem
denir. denir. 



�� Organizmalarla cansOrganizmalarla cansıız z 
ççevre elementleri evre elementleri 
birbiriyle sbirbiriyle sııkkıı ssııkkııya ya 
babağğllııddıır. Karr. Karşışıllııklklıı olarak olarak 
madde almadde alışışveriverişşi yapacak i yapacak 
bibiççimde birbirlerine etki imde birbirlerine etki 
yapan organizmalarla, yapan organizmalarla, 
canscansıız maddelerin z maddelerin 
bulundubulunduğğu herhangi bir u herhangi bir 
dodoğğa para parççasasıı bir bir 
ekosistemdir.ekosistemdir.





�� Su, DSu, Düünya'nnya'nıın don doğğal kaynaklaral kaynaklarıından biridir. Bu kaynandan biridir. Bu kaynağığın bn büüyyüük bir k bir 
kkıısmsmıı, okyanuslardaki tuzlu sudur. kulland, okyanuslardaki tuzlu sudur. kullandığıığımmıız su genellikle tatlz su genellikle tatlıı
sudur. Dsudur. Düünya su kaynanya su kaynağığınnıın yalnn yalnıızca %3'zca %3'üü tatltatlıı sudur. Bunun da sudur. Bunun da üçüçte te 
ikisi donmuikisi donmuşş halde bulunur. Kalan %1'lik khalde bulunur. Kalan %1'lik kııssıım ym yüüzey sularzey sularıı ya da ya da 
yeraltyeraltıı sularsularııddıır. Yeraltr. Yeraltıı sularsularıı, kullan, kullanıılabilir su kaynalabilir su kaynağığınnıın n üçüçte ikisini te ikisini 
kaplar. Ykaplar. Yüüzey sularzey sularıı, bildi, bildiğğimiz imiz ıırmaklar, akarsular, grmaklar, akarsular, gööller ve dereleri ller ve dereleri 
kapsar. Yeraltkapsar. Yeraltıı sularsularıı, toprak i, toprak iççindeki boindeki boşşluklarluklarıı ya da kayalarya da kayalarıın n 
arasarasıındaki bondaki boşşluklarluklarıı dolduran sularddolduran sulardıır.r.



KKüüresel resel ııssıınmannmanıın deniz n deniz 
ekosistemi ekosistemi üüzerine etkisizerine etkisi

�� Son 250 ySon 250 yıılda insanolda insanoğğlunun atmosfere lunun atmosfere 
saldsaldığıığı COCO22’’nin yarnin yarııssıınnıı ddüünya denizleri nya denizleri 
emdi. Bunun sonucunda demdi. Bunun sonucunda düünya nya 
denizlerinde pH seviyesi 0.1 birim denizlerinde pH seviyesi 0.1 birim 
ddüüşşttüü. K. Küüresel resel ııssıınma snma süürerse, 2100 rerse, 2100 
yyııllıında pH seviyesi 0.5 birim daha nda pH seviyesi 0.5 birim daha 
ddüüşşecek. Bu secek. Bu süürereçç, denizlerdeki ya, denizlerdeki yaşşam am 
kokoşşullarullarıınnıın, yn, yüüz milyonlarca yz milyonlarca yııl l 
ööncesine geri dncesine geri döönnüüşşüü demek.demek.



�� YYüükselen CO2 kselen CO2 
seviyesi balseviyesi balııklar ve klar ve 
deniz kabuklulardeniz kabuklularıınnıın n 
solunumunu ve solunumunu ve 
üüremesini de remesini de 
zorlazorlaşşttııracak. racak. 
YeryYeryüüzzüündeki tndeki tüüm m 
canlcanlıı yayaşşamamıınnıı
destekleyen ddestekleyen düünya nya 
denizlerinin denizlerinin 
asitlenmesiasitlenmesi, ilk etapta , ilk etapta 
mercanlarmercanlarıı
kemirmeye kemirmeye 
babaşşlayacak. Asit layacak. Asit 
oranoranıınnıın yn yüükseldikseldiğği bir i bir 
ortamda, mercanlarortamda, mercanlarıın n 
kalsiyum karbonatlkalsiyum karbonatlıı
kabuklarkabuklarıı eskisi kadar eskisi kadar 
sertlesertleşşemeyecek ve emeyecek ve 
bu canlbu canlıılar lar 
beslenemeyecekler. beslenemeyecekler. 
BunlarBunlarıı yiyerek yiyerek 
beslenen balbeslenen balııklar ise, klar ise, 
besinsiz kalacak.besinsiz kalacak.



KKııyyııdaki daki şşehirler tehdit altehirler tehdit altıında!nda!

�� DDüünyadaki bnyadaki büüyyüük k şşehirlerin ehirlerin üçüçte ikisinin, kte ikisinin, küüresel resel 
ııssıınmannmanıın tehlikeli etkilerinin gn tehlikeli etkilerinin göörrüüleceleceğği ki kııyyıı
şşeritlerinde bulundueritlerinde bulunduğğu bildirildi.u bildirildi.
DDüünyadaki her 10 insandan biri, knyadaki her 10 insandan biri, küüresel resel ııssıınma nma 
yyüüzzüünden sularnden sularıın yn yüükselmesi riskinin bulundukselmesi riskinin bulunduğğu u 
kkııyyıı şşeritlerinde yaeritlerinde yaşışıyor.yor.
AraAraşşttıırmaya grmaya gööre, "deniz seviyesinden 10 re, "deniz seviyesinden 10 
metreden almetreden alççak yerler olarak ak yerler olarak 
tantanıımlanan" kmlanan" kııyyıılarda, 634 milyon kilarda, 634 milyon kişşi yai yaşışıyor. yor. 



KKüüresel resel ııssıınmannmanıın gn gööl ekosistemi l ekosistemi 
üüzerine etkisizerine etkisi

MANYAS GMANYAS GÖÖLLÜ’Ü’DE SU AZALINCA DE SU AZALINCA 
KUKUŞŞLAR KARADALAR KARADA KALDI..KALDI..

Yetersiz yaYetersiz yağışğış nedeniyle Manyas nedeniyle Manyas 
GGööllü’ü’nde su seviyesi bir bunde su seviyesi bir buççuk uk 
metreye yakmetreye yakıın dn düüşşttüü. Bu da . Bu da 
kkııyyıılarda su larda su ççekilmesi demek.ekilmesi demek.

VAN GVAN GÖÖLLÜÜ KURUYORKURUYOR

GGööl ve l ve ççevresinde yevresinde yııllllıık k 
ortalama sortalama sııcaklcaklıık 1 derece arttk 1 derece arttıı
ve Van Gve Van Gööllüü kurumaya bakurumaya başşladladıı. . 



KKüüresel resel ııssıınmannmanıın akarsu n akarsu 
ekosistemi ekosistemi üüzerine etkisizerine etkisi

�� Barajlar, Barajlar, 
tataşışımacmacııllıık, k, 
kirlenme ve iklim kirlenme ve iklim 
dedeğğiişşiklikleri iklikleri 
nedeniyle nedeniyle 
milyonlarca milyonlarca 
kikişşiye su iye su 
sasağğlayan layan 
nehirler giderek nehirler giderek 
kuruyor.kuruyor.



KKüüresel Isresel Isıınmannmanıın Buzullara Etkisin Buzullara Etkisi

�� ĐĐnsanlarnsanlarıın neden oldun neden olduğğu u 
kküüresel resel ııssıınmannmanıın n 
sonucunda buzullarsonucunda buzullarıın n 
eriyerek deniz seviyelerini eriyerek deniz seviyelerini 
yyüükseltecekselteceğği biliniyor. i biliniyor. 
Alman araAlman araşşttıırmacrmacıılarlarıın n 
yaptyaptığıığı bir simbir simüülasyon, lasyon, 
okyanus sularokyanus sularıınnıın n şşimdiye imdiye 
dek tahmin edilenden dek tahmin edilenden 
yyüüzde 59 daha yzde 59 daha yüüksek bir ksek bir 
seviyeye seviyeye ççııkacakacağığınnıı
ggöösteriyor. steriyor. 



�� kküüresel resel ııssıınmannmanıın n 
neden olduneden olduğğu buzul u buzul 
erimeleri ile erimeleri ile 
okyanuslardaki su okyanuslardaki su 
miktarmiktarıınnıın artacan artacağığınnıı, , 
bunun sonucunda da bunun sonucunda da 
deniz seviyesine deniz seviyesine 
yakyakıın bn böölgelerin sular lgelerin sular 
altaltıında kalacanda kalacağığınnıı
belirtti.belirtti.



KKÜÜRESEL ISINMAYLA NASIL BARESEL ISINMAYLA NASIL BAŞŞA A 
ÇÇIKARIZ?IKARIZ?

NELER YAPABNELER YAPABĐĐLLĐĐRRĐĐZ?Z?



KKüüresel resel ııssıınmannmanıın yaratacan yaratacağığı felaket felaket 
senaryolarsenaryolarıından ndan ççok azok azıınnıın bile olun bile oluşşmasmasıınnıı
istemiyorsak an basta sera gazlaristemiyorsak an basta sera gazlarıınnıın n 
artartışıışınnıı ssıınnıırlandrlandıırmak, hatta miktarlarrmak, hatta miktarlarıınnıı
azaltmak zorundayazaltmak zorundayıızz



Peki bize dPeki bize düüsen gsen göörevler??revler??
--Enerji dostu ampuller kullanEnerji dostu ampuller kullanıılmallmalıı..
--Televizyonlar bekleme konumunda Televizyonlar bekleme konumunda 
bbıırakrakıılmamallmamalıı..
--DoDoğğru ru ışıışıklandklandıırma kullanrma kullanıılmallmalıı..
--Klima yerine vantilatKlima yerine vantilatöör kullanr kullanıılmallmalıı..
--Evler Evler ııssıı kaybkaybıına karna karşışı yalyalııttıılmallmalıı..
--EEşşyalar, radyatyalar, radyatöörleri kapatmayacak rleri kapatmayacak 
şşekilde yerleekilde yerleşştirilmeli.tirilmeli.

--Bilgisayarlar beklemeBilgisayarlar bekleme

konumundakonumunda

bbıırakrakıılmamallmamalıı..



--Toplu taToplu taşışıma arama araççlarlarıı tercih edilmeli.tercih edilmeli.
--KKıısa mesafelere arabayla gitmek sa mesafelere arabayla gitmek 
yerine, yyerine, yüürrüümeli.meli.
--KurKurşşunsuz benzin tunsuz benzin tüüketen araketen araççlar lar 
tercih edilmeli.tercih edilmeli.
--AracAracıın tan taşışıma kapasitesi ama kapasitesi aşışılmamallmamalıı..
--Uzun duraklamalarda aracUzun duraklamalarda aracıın kontan kontağığı
kapatkapatıılmallmalıı. . 



--TTüüketiciler, uzun keticiler, uzun 
öömmüürlrlüü üürrüünlere nlere 
yyöönelmeli.nelmeli.
--Geri Geri 
ddöönnüüşşttüürrüülemeyen lemeyen 
ambalajlarda satambalajlarda satıılan lan 
üürrüünler alnler alıınmamalnmamalıı..
--BaBaşşta PVC olmak ta PVC olmak 
üüzere, plastik zere, plastik 
ambalajlardan ambalajlardan 
kakaççıınmalnmalıı..
--ŞŞiişşe ve kavanoz gibi e ve kavanoz gibi 
cam cam üürrüünler tercih nler tercih 
edilmeli.edilmeli.
--Plastik poPlastik poşşet ve et ve 
yiyecek kaplaryiyecek kaplarıı gibi gibi 
üürrüünler yeniden nler yeniden 
kullankullanıılmallmalıı..
--AlAlışışveriverişşlerde plastik lerde plastik 
popoşşet kullanet kullanıılmamallmamalıı



-- ÇÇamaamaşışır suyu r suyu 
ttüüketimi en aza ketimi en aza 
indirilmeli.indirilmeli.
--Akan tesisatlar Akan tesisatlar 
onaronarıılmallmalıı..
--Hortumla sulama Hortumla sulama 
ve yve yııkama kama 
yapyapıılmamallmamalıı
--DiDişş ffıırrççalama, alama, 
bulabulaşışık      yk      yııkama, kama, 
tratraşş esnasesnasıında nda 
musluk amusluk aççıık k 
bbıırakrakıılmamallmamalıı..



ÇÖÇÖZZÜÜM OLARAK ALTERNATM OLARAK ALTERNATĐĐF F 

ENERJENERJĐĐ KAYNAKLARIKAYNAKLARI



�� RRüüzgar enerjisi 2050 yzgar enerjisi 2050 yııllıına kadar na kadar 
ddüünya elektrik ihtiyacnya elektrik ihtiyacıınnıın yn yüüzde 34 zde 34 
üünnüü karkarşışılayabilecek potansiyele layabilecek potansiyele 
sahip.Bu hedefe ulasahip.Bu hedefe ulaşışılabildilabildiğği takdirde i takdirde 
2050 y2050 yııllıına kadar toplam 113 milyar na kadar toplam 113 milyar 
ton karbondioksitin atmosfer ton karbondioksitin atmosfer 
salsalıınmasnmasıı engellenebilir.engellenebilir.

�� RRüüzgar enerjisi tercih sebepleri zgar enerjisi tercih sebepleri 
sunlardsunlardıırr::



�� Atmosferi kirletici etkiye Atmosferi kirletici etkiye 
sahip gazlarsahip gazlarıın n 
salsalıınmamasnmamasıı, , 

�� Temiz bir enerji kaynaTemiz bir enerji kaynağığı
olmasolmasıı, , 

�� KaynaKaynağığınnıın n 
ttüükenmemesi (gkenmemesi (güüneneşş, , 
ddüünya ve atmosfer nya ve atmosfer 
olduolduğğu su süürece), rece), 

�� RRüüzgâr tesislerinin zgâr tesislerinin 
kurulumu ve kurulumu ve 
iişşletilmesinin diletilmesinin diğğer er 
tesislere gtesislere gööre daha kolay re daha kolay 
olmasolmasıı, , 

�� Enerji Enerji üüretim retim 
maliyetlerinin dmaliyetlerinin düüşşüük k 
olmasolmasıı, , 

�� GGüüvenilirlivenilirliğğinin artmasinin artmasıı



GGüüneneşş enerjisi tercih edilme sebeplerienerjisi tercih edilme sebepleri
�� DoDoğğrudan grudan güüneneşş

enerjisini kullanenerjisini kullanıır.r.

�� DoDoğğal al ııssııtma ve tma ve 
sosoğğutma sistemleri utma sistemleri 
kullanarak binalarkullanarak binalarıın n 
gereksiz ve agereksiz ve aşışırrıı ticari ticari 
enerji tenerji tüüketimlerini ketimlerini 
öönler,nler,

�� ÇÇevre deevre değğerlerini erlerini 
korur,korur,

�� DoDoğğal ve saal ve sağğllığığaa

zararszararsıız z 

malzemeler kullanmalzemeler kullanıırr

�� EkonomiktirEkonomiktir

�� DDışışa baa bağığımlmlıı dedeğğildirildir..



YaYaşşanabilir bir danabilir bir düünya inya iççin in 
elimizden geleni yapmalelimizden geleni yapmalııyyıızz



HAZIRLAYANLARHAZIRLAYANLAR

�� Derya Derya ÇÇAKICIAKICI

�� Hale SHale SÜÜMERKANMERKAN

�� ÖÖzlem zlem ŞŞAHAHĐĐNN


