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1)Küresel Isınma Nedir?

 İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların 
sera etkisi yaratması sonucunda dünya 
yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma 
deniyor. 
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 Dünya bu ışınları tekrar atmosfere yansıtıyor 
ama bazı ışınlar su buharı, karbondioksit ve 
metan gazının dünyanın üzerinde oluşturduğu 
doğal bir örtü tarafından tutuluyor. Bu da 
yeryüzünün yeterince sıcak kalmasını sağlıyor. 
Ama son dönemlerde fosil yakıtların yakılması, 
ormansızlaşma, hızlı nüfus artışı ve 
toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi 
nedenlerle karbondioksit, metan ve diazot 
monoksit gazların atmosferdeki yığılması artış 
gösterdi. Bilimadamlarına göre işte bu artış 

http://www.kuresel-isinma.org/
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1.1) KÜRESEL ISINMANIN 
NEDENLERİ NELERDİR?

 Doğal Nedenleri:

Güneşin Etkisi:

       Güneşten gelen radyasyon oranının değişimi 
nedeniyle küresel sıcaklık artışı olmaktadır.
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 Dünyanın Presizyon Hareketi:

     Dünyanın Güneş etrafındaki hareketleri 
sonucu, dünyanın ekseninde bazı kaymalar ve 
sapmalar bulunmuştur.Bu da Dünyanın doğal 
ısınmasında bir etkendir.
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 El Nino’nun Etkisi: 

‘ Güney salınımı sıcak olayı’ olarak tanımlanan El 
Nino hareketi deniz yüzeyi sıcaklıklarının 
normalden 2-5 derece yüksek olmasına neden 
olmaktadır.
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YAPAY NEDENLER?:

 Fosil Yakıtlar:
     Kömür, Petrol, Doğalgaz gibi fosil 
yakıtların kullanımı sonucu açığa çıkan 
gazlar küresel ısınmaya neden olmaktadır.



 24.02.09  

1997 y?l?nda Amerika�daki Fosil yak?tlar?n kullan?m alanlar?.
* Yatay: soldan sa?a, endüstri,ula??m, konaklama, ticaret, tar?m
* Dikey: Karbon da??l?m?
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Sera gazlar?:

       Karbondioksit, metan, azotoksit, su 
buharı, kloroflorokarbonlar gibi gazlar sera 
etkisi yaratmaktadır, bu da dünyanın 
sıcaklığının artmasına neden olmaktadır.
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Sera gazı etkisi doğal bir ısınma sürecidir.Karbondioksit ve diğer 
gazlar her zaman atmosferde bulunur. Bu gazlar sera etkisi olarak 
adlandırılan ve seralardaki ısınmaya benzer olan sıcaklık artışına 

neden olurlar.
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Şehirlerin Isı Adası Etkisi:

      Yoğun nüfuslu ve yüksek 
binaların görüldüğü kentsel bölgeler 

çevrelerine göre daha sıcak olurlar.Bu 
da şehirlerin ısı adası etkisini 

oluşturur.Bu tür yerel ısınmalar da 
küresel ısınmayı arttırıcı etkidedir.
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 Smog:

Havaya salınan fazla miktardaki gazlar, 
atmosferdeki havayı yoğunlaştırır, gaz tabakasını 
kalınlaştırır, bu yüzden sera etkisi oluşur.
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2)Küresel Is?nman?n Bize 
ve Çevremize Etkileri

Küresel ısınma Ekosistemlerin 
değişmesine neden olmaktadır. Bu 
değişiklik nedeniyle bir çok canlı türü yok 
olma tehlikesindedir.
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   Chinstrap Pengueninin 
populasyonunda son 25 
y?l içinde çok büyük bir 
azalma gözlenmi?tir.
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 Su seviyesinin yükselmesinin doğa  üzerine 
etkisi:

          Deniz kenarındaki sulak arazilerde ortalama 
0.3 metre yükselme olmuştur.Bu da deniz 
kenarındaki sulak arazilerin yok olmasına neden 
olmaktadır.
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        Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan 
Bangladesh eğer deniz seviyesi yükselmesi 1 
metreyi bulursa topraklarının %17.5 ini 
kaybedecek.Bu da orda yaşayan insanlarının %10 
unun göç etmesine neden olacaktır.
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 Tüm bunların sonucunda bu ülkenin tarım 
yapabilecekleri arazileri 
kalmayacak,hayvan,bitki türleri ve içilebilir su 
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 Kaybolan Adalar:

         Çoğu ada denizlerin yükselmesinden dolayı 
ortadan kaybolmuştur.Güney Pasifik okyanusu ve 
Hint okyanusundaki adalar,Maldivler de dahil 
olmak üzere aynı kaderi paylaşacaklardır.Orada 
yaşayan yerli halkın ve turizmin zarar görmesine 
neden olacaktır.
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 Şehirlerin sular altında kalması:

         Dünyanın 15 büyük liman şehrinden 13’ü 
tehlike altındadır.Bunun yanında küçük 
şehirler ,Mısır’ın tarihi bilim merkezi,eğitim 
merkezi olan Alexandria gibi .San Jose,Long 
Beach,California’da yaklaşık 1 metre,New 
Orleans’da ise 2 metre su seviyesi yükselmesi 
görülmüştür.
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 Su Seviyesi Yükselmesine Adapte Olmak

Su seviyesinin yükselmesi bir çok yerel 
problemlere neden olacaktır. Özellikle liman 
kentleri bu durumdan etkileneceklerdir. Temiz su 
kaynaklarının temin edilmesi, ulaşım 
altyapılarının tekrar düzenlenmesi, yerel halkı su 
baskınlarından korumak bunların başlıca alınması 
gereken önlemlerdir.
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Buzullar?n Erimesi:

 Dünya üzerindeki buzulların büyük bir 
küresel ısınma nedeniyle kısmı erimeye 
başlamıştır. Buzulların erimesi temiz su 
kaynaklarının okyanuslara karışmasına 
neden olacak bu da içilebilir su 
kaynakların azalmasına neden olacaktır.

   Bu durum aynı zamanda deniz 
ekosisteminde okyanus akıntılarında büyük 
değişikliklere neden olacaktır.
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2.3) İnsan Sağlığına Etkisi

 Sellerden Sonra Görülen Enfeksiyon 
Hastalıkları

Seller, fırtınalar ve kuraklıklardan sonra 
enfeksiyon hastalıklarında artış gözlenmektedir. 
Sel suları insan ve havyan artıklarıyla 
kirlenmektedir.
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 Hava Sıcaklığının Artmasından Dolayı Ortaya 
Çıkan Enfeksiyon Hastalıkları

Soğuk hava bazı organizmaları ve sivri sinek 
gibi taşıyıcıları öldürerek enfeksiyon hastalıkların 
azalmasına neden olur. Sıcaklığın artması sıtma, 
dang humması, sarı humma gibi hastalıkların 
artmasına neden olacaktır.
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 Hava Kirliliğinin Neden Olduğu Hastalıklar

Gelişmekte olan ülkelerde hava kirliliğinin 
artmasıyla birlikte, akciğer hastalıkları da artış 
göstermektedir. Avrupa da her yıl 21,000 ölümün 
hava kirliliği ile bağlantılı olduğu tespit edilmiştir.
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          Sıcak Yazlar, Soğuk Kışlar

Hava sıcaklığındaki  2 derecelik artış artış 
kalp krizlerinin görülme sıklığını  iki yada 3 katı 
oranında arttırmaktadır. 
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2.4) Tarım Üzerine Etkisi

 Küresel Isınmanın yol açtığı ekstrem hava 
değişiklikleri ve sulama problemleri nedeniyle  
tarım ürünlerinde ciddi bir azalma gözlenecektir.
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2.5) Kültürlere Etkisi

Buzulların erimesi bu bölgede yaşayan yerli 
halkın kültürlerinin yok olmasına neden olmaktadır. 
Bu bölgelerde yaşayan yerli halk yemek ihtiyaçlarını 
buzullarda avlanarak, su ihtiyaçlarını buzulları 
eriterek sağlamaktadırlar.
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Afrika’daki çiftçiler farklı 
iklim koşullarına binlerce 
yıldır uyum sağlamışlardır 
fakat gelecek yüzyılda 
artan insan nüfusu ve 
azalan verimli yaşama 
alanları Afrika’daki 
yerlilerin yaşam alanını ve 
kültürlerini kısıtlayacaktır.
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2.7) Küresel Isınmanın Dünyaya 
Etkisi

 2.7 a) Türkiye’ye Etkisi:

2070’te Türkiye genelinde sıcaklıklar 6 derece 
kadar yükselecek, Karadeniz Bölgesi dışında 
yağışlar iyice azalacak. Ekosistem değişince, birçok 
canlı türü de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalacak.
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 Bilim adamları tarafından küresel ısınmanın 
Türkiye'ye olası etkileri üzerine hazırlanan 
senaryolarda, yaşanacak yağış azlığı nedeniyle 
ülkenin en önemli su kaynakları olan Fırat ve 
Dicle nehirlerinin havza akışlarında azalma 
meydana gelebileceği vurgulandı. 
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 Yağışlarda en belirgin değişiklikler, kış 
mevsiminde olacak. Ege ve Akdeniz kıyıları 
boyunca yağışlar azalacak ve Karadeniz 
kıyısında artacak. İç Anadolu Bölgesi 
yağışlarında ise değişiklik ya az olacak ya da 
hiç değişmeyecek.
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2.7 b)Di?er Ülkelere Etkisi:

İklim değişikliği kurbağaları bir bir yok
ediyor;
 Kapsamlı bir araştırmaya göre, 

dünyanın en eski doğa koruma alanı 
olan ABD'deki Yellowstone Parkı'nda 
kurbağa ve salamander türleri bile 
iklimdeki uzun vadeli değişikliğin 
etkisiyle hızla azalıyor. 
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İzlanda’daki buzullar gelecek 
yüzyılda yok olacak

     İzlanda’daki tüm buzullar gelecek 
yüzyılda tamamen eriyebilir. İzlanda 
hükümetinin bu uyarısı tüm dünyayı 
ilgilendiyor. Çünkü bu buzulların erimesi, 
dünya genelinde deniz seviyesinin daha da 
artması anlamına geliyor. Deniz seviyesinin 7 
metre artmasıyla dünya genelinde alçak 
kesimlerin sular altında kalacağı ve bu 
nedenle toplu göçler yaşanabileceği 
belirtiliyor. 



 24.02.09  

Ge itlerdeki buzullar ilk kez ç
birlikte eridi Kuzey Kutbu’ndaki kuzeybatı ve 

kuzeydoğu geçitlerindeki buzlar geçen 
yaz döneminde eridi ve bu iki geçit ilk 
kez aynı dönemde gemiyle 
geçilebilecek duruma geldi.
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Hollanda’da su baskınları 
tehlikesi altında

 Bazı bölümleri deniz seviyesinin altında 
bulunan Hollanda’da gelecekte iklim 
değişikliklerine bağlı olarak Kuzey 
Denizi’nde görülebilecek su seviyesindeki 
yükselmeye karşı ülkeyi çevreleyen setlerin 
yükseltilmesi ve genişletilmesi gerektiği 
vurgulandı.
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Norveç’ten Amazonlar için 1 
milyar dolar

 Norveç, Amazon yağmur ormanlarının 
korunması 
için Brezilya’ya 2015 yılına kadar 1 
milyar dolar yardım yapacak.

 Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg, 
ormanın yok olmasını önlemenin, sera 
gazı emisyonunun azaltılmasının en 
büyük, çabuk ve ucuz yolu olduğunu 
vurgulayarak, Brezilya’nın bu yöndeki 
çabalarının küresel ısınmaya karşı son 
derece önemli olduğunu belirtti. 
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D nyan n yayg n ku  t rleri ü ı ı ş ü
yok oluyor
 Dünyadaki yaygın kuş türlerinin 

çoğunun sayısının son yıllarda 
giderek azaldığı, bunun küresel çevre 
koşullarının kötüleşmesinin ve 
biyolojik çeşitlilikte bir krizin işareti 
olduğu belirtildi.
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 BirdLife International 
örgütü yöneticisi Mike 
Rands, “Kuşların, doğru 
ve kolay okunabilir bir 
çevre barometresi olduğu 
ve mevcut yaşam 
biçimimizin dünyanın 
biyolojik çeşitliliği 
üzerinde yarattığı baskıyı 
açık biçimde görme 
imkanı tanıdığı” 
belirtildi.
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BirdLife raporuna göre;
 Avrupa’da yaygın olarak görülen 

kuşların yüzde 45’i yok oldu.
 Avustralya’da yerli kuşların 

popülasyonunda yüzyılın son 
çeyreğinde yüzde 81 oranında azalma 
görüldü.

 Kuzey Amerika’da, 20 kuş türünün 
sayısı son 40 yılda yarıya indi.

 Latin Amerika’nın en yaygın türlerinden 
kardinal kuşu, şu anda türü tehdit 
altındaki hayvanlar arasında sayılıyor.
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Balıklar tehdit altında

 Araştırmalara göre, dörtte biri yokolma 
tehlikesiyle karşı karşıya...

 Birçok balık türü yok olma tehdidiyle karşı 
karşıya. Alman Der Spiegel dergisinin 
kapsamlı dosyası bu gerçeği ortaya koyuyor. 
Alman Çevre Bakanı’na göre, böyle giderse 
yüzyılın ortasında okyanus ve denizdeki 
balıkların tümü yok olacak. 
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‘Küresel ısınma, balinaları 
zayıflattı’

 Japon bilim adamlarının yaptığı 
araştırma, balinaların, muhtemelen 
küresel ısınmanın yol açtığı iklim 
değişikliği nedeniyle son 20 yılda 
zayıfladığını gösterdi.

 Araştırmanın, küresel ısınmanın, gıda 
sıkıntısı yaşayan balinalara zarar 
verebileceği yönündeki ilk kanıtı sunduğu 
belirtildi.
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3)KÜRESEL ISINMAYA KARŞI 
ALINABİLECEK ÖNLEMLER

 3.1)Kişisel Alınabilecek Önlemler:
 Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı 
 Tasarruflu ampuller kullanılmalı
 Sokak lambalarının ampulleri, tasarruflu 

ampullerle değiştirilmeli 
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 Karbon vergisi çıkarılmalı, dünyayı 
kirletmeye devam eden, bedelini 
ödemeli

 Üretimde oluşan fazladan enerji kaybını 
azaltmak için, kaliteli giysiler alınmalı, 
uzun süre giyilmeli

 Enerji tasarrufu sağlayan binalar inşa 
edilmeli, bu binalarda yaşamalı 

 Karbon salınımının azaltılması için 
gerekli çalışmalar yapılmalı. Özellikle 
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 Toplu taşıma araçları kullanılmalı
 Klima kullanımı azaltılmalı, ev ve 

işyerindeki havanın yenilenmesi için 
pencereler açılmalı 

 Ev ve işyerlerindeki yalıtımlar yapılmalı, 
gerekirse uzmanlardan yardım alınmalı

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımının artması için bu tür 
oluşumlara destek verilmeli
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 Bahçe tarımı desteklenmeli, ürünler bu 
üreticilerden alınmalı

 Yolcu uçaklarının karbon püskürttüğü göz 
önüne alınarak, hava sahanlıklarında 
düzenlemeye gidilmeli, en kısa yoldan varış 
noktasına gitmeleri sağlanmalı

 Sık sık seyahat etmek zorunda olanlar ile 
uzun mesafeli uçak yolculuğu yapanlar, 
bunlara karşılık ağaç dikmelidir. En azından 
kirletikleri dünyaya az da olsa faydaları olur. 
Seyahatleri iş gereği yapanlar için de 
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 Uzun süre kullanılmayacak tüm elektrikli 
eşyalar prizden çıkarılmalıdır. Örneğin, tatile 
giderken buzdolabındaki yiyecekler 
çıkarılarak, fişi prizden çekilebilir.

 Kağıtların geri dönüşümü maksimum ölçüde 
sağlanmalı

 Enerji tasarrufu sağlayan ev aletleri 
kullanılmalı

 Mümkünse, herkes bahçecilikle uğraşmalı, 
kendi yiyeceğinin bir kısmını üretebilmeli. 
Üretemediğini de diğer bahçecilerden almalı. 
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3.2)Ülkeler Aras? 
Al?nabilecek Önlemler:
 Kyoto Protokolü;
 Kyoto Protokolü, küresel ısınma ve 

iklim değişikliği konusunda mücadeleyi 
sağlamaya yönelik uluslararası tek 
çerçeve. Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde 
imzalanmıştır.

 İmzalanma Tarihi ve Yeri: 11 Aralık 
1997, Kyoto, Japonya

 Yürürlüğe Giriş Tarihi :16 Şubat 2005
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 Yürürlüğe Giriş Şartları :BMİDÇS Ek 1 
ülkelerinden en az 55 ülkenin katılımı ve 
bu bu ülkelerin CO2 salınımlarının 
toplam CO2 salınımının %55'ini 
oluşturması 

 Katılımcılar :169 ülke ve diğer devlete 
bağlı örgütler (Aralık 2006)
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Kyoto Protokolü'ne kat?l?m: Ye?il: ?mzalayanlar, Sar?: ?mzalama 
sürecinde olanlar, K?rm?z?: Protokolü imzalayan fakat anla?may? 
reddeden ülkeler, Gri: Protokolü ?mzalamayanlar
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 Sözleşmeye göre;
 Atmosfere salınan sera gazı 

miktarı %5'e çekilecek, 
 Endüstriden, motorlu taşıtlardan, 

ısıtmadan kaynaklanan sera gazı 
miktarını azaltmaya yönelik mevzuat 
yeniden düzenlenecek, 

 Daha az enerji ile ısınma, daha az enerji 
tüketen araçlarla uzun yol alma, daha az 
enerji tüketen teknoloji sistemlerini 
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SONUÇ:
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BİZ NELER YAPABİLİRİZ?

 Ülke olarak; Türkiye Kyoto Protokolünü kabul 
edip,imzalamalıdır.

 Birey olarak;Küresel ısınmaya neden olan tüm bu 
gazların salınımını azaltacak şekilde yaşanmalıdır.
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REFLEKSİYON



  

    
      GÜÇLÜ YÖNLERİ

 
      ZAYIF YÖNLERİ

Konu ile ilgili çok fazla 
kaynak olması

Kaynakların güvenilirliği

Kaynaklara kolay 
ulaşılabilmesi

Konunun çok geniş 
olması

Herkesi ilgilendiren bir 
konu olması ve 
gündemde olması

İngilizce ve almanca 
kaynakların çevirisi

Konu ile ilgili ön 
bilgimizin olması

Kısıtlı zaman



  

ÇALIŞMA TAKVİMİ



  

23 eylüL
           
                    7 ekim

8 ekim

9-12 ekim

12-13 ekim

    . 2’li çalışma gruplarının   
oluşturulması
    .proje hedef sorusunun 
belirlenmesi
    .grup üyelerinin iş dağılımı 
yapması
   .kaynak araştırılması
   .grup üyelerinin bir araya 
gelerek kaynaklarını 
paylaşması, ayıklaması ve 
portfolyo içeriğinin 
hazırlanması



  

14 ekim
1.kontrol noktası

15-21 ekim

21 ekim
2.Kontrol noktası

       . Proje sorumlusunun 
portfolyo içeriğini
değerlendirmesi eksikleri 
belirtmesi
     
    . Eksiklerin giderilmesi 
düzeltmelerin yapılması ve 
içeriğin hazır duruma gelmesi
      
      .Proje sorumlusunun 
portfolyo içeriğinin son haline 
onay vermesi ve grupların 
anlatım tarihlerinin 
belirlenmesi



  

17-28 kasım

29 kasım-1 aralık

2 aralık

sunumun hazırlanması

reflexion’ un hazırlanması

projenin sunumu



  

BU KONUYU NEDEN SEÇTİK?



  

Küresel ?s?nma günümüzde tüm 
dünyada etkisini göstermeye 
ba?lam?? bir problemdir.Bu  
konuyu seçerek önlem 
al?nmazsa gelecekte bizi nelerin 
bekledi?ini görmek istedik. 
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Ara?t?rmam?zda kar??m?za 
ç?kan zorluklar;

 Çok fazla kaynak olmasından dolayı 
kaynakları derlemekte

 İngilizce ve almanca kaynakların 
çevirisinde zorlandık.
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Ara?t?rmam?zda kolayl?k 
sa?layan unsurlar;
 İstediğimiz bilgilere kolayca ulaşabildik.
 Konunun gündemde olmasından dolayı 

tüm dünyadan haberleri kolaylıkla 
bulabildik ve böylece dünyada olan 
değişmeleri yakından inceleyebildik.
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Eksikliklerimiz;

 Konu ile ilgili tüm dünyadan 
verebileceğimiz çok fazla örnekler 
vardı.Fakat hepsini sunuma koyamadık.



 24.02.09  

Art?lar?m?z;

 Önlem alınmazsa gelecekte bizi nelerin 
beklediğini görmüş olduk ve bundan 
sonra birey olarak neleri yapmamız 
gerektiğini anladık.

 Dünyada olan küresel ısınma ile ilgili çok 
fazla haber vardı.Böylece konumuz ile 
ilgili yaşamdan örnekleri rahatlıkla 
verebildik.
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KAYNAKLAR:

 http://tr.wikipedia.org
 http://www.kuresel-isinma.org/kuresel-

isinma/kuresel-isinma-nedir-kuresel-
isinmanin-sebepleri-nelerdir.html

 yesil.ntvmsnbc.com/
 http://www.koshland-science-museum
.org/exhibitgcc/greenhouse
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