


KÜRESEL ISINMAYA NEDEN OLAN 
GAZLARIN FİZİKSEL VE KİMYASAL 

ÖZELLİKLERİ VE BU GAZLARIN KÜRESEL 
ISINMAYA KATKILARI NELERDİR?

YASEMİN KONMAZ-EZEL TEKER





A-1 Atmosfer ve Atmosfer Katmanları

Hayvanlar ve bitkiler ancak atmosfer içinde 
yaşayabilir, çünkü atmosfer onları dış tehlikelerden 
(göktaşları, morötesi ve kozmik ışınlar) korur, 
onlara hem ısı, hem de yaşamaları için mutlaka 
gerekli olan oksijen gibi maddeleri sağlar. 



A.2.Sera Gazları Nelerdir?

Trofosfer tabakasındaki gazlar, su ve yer küre üzerlerine düşen ışınları 
soğurmaları, yani ışının aktardığı enerjiyi emmeleri sonucu dünya ısınır. Ancak 
fazla enerjisini daha uzun dalga boyuna sahip sıcak ışınlar, yani ısı şeklinde 
tekrar uzaya gönderdiğinden ortalama sıcaklığı yükselmez. Diğer bir ifade ile 
dünya tuttuğu ve emdiği enerji kadar enerjiye uzaya yayarak sıcaklığını sabit 
tutmaya çalışır. Ancak havadaki karbon dioksit başta olmak üzere azot ve 
kükürt oksitleri ile metan gibi bazı gazlar, su buharı dünyaya düşen ışınları 
emdiklerinden daha çok dünyanın çevresine yaydığı sıcak ışınları, yani ısıyı 
aynen bir seranın tuttuğu gibi tutarlar. Bu olaya “sera etkisi”, bu etkiye neden 
olan gazlara da “sera gazları” denir. 



Sanayi devriminden bu yana yoğunlaşan insan etkinlikleri (örn.; kömür, petrol, 
doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılması), orman alanlarının yok edilmesi ve 
endüstriyel süreçlerde ortaya çıkan gazlar) nedeniyle, atmosferdeki sera gazı 

birikimlerinde belirgin bir artış gözlemlenmektedir. 





Ozon (O3)

Su buharı (H2O)

Karbon dioksit (CO2)*

Metan (CH4) *

Diazotmonoksit (N2O) *



C.1.1 Ozon (O3), Ozonun Fiziksel- Kimyasal 
Özellikleri

Ozon,üç oksijen atomundan meydana 
gelen, kararsız bir moleküldür. Atmosferin 
oldukça ince bir tabakasını oluşturan ozon 
tabakası, yeryüzünde yaşamın devam 
etmesi için hayati önem taşır. Çünkü ozon 
tabakası yeryüzündeki canlıları güneşten 
gelen ultraviyole ışınlarının zararlı 
etkilerinden korur.



Ozon, renksiz, zehirli bir gazdır. Gökyüzünün mavi görünmesi, 
bu gaz sayesinde olur. -112º C de sıvılaşarak, indigo mavisi renginde 
kararsız bir sıvı olur. Suda, oksijenden daha çok çözünür.

Ozon düşük sıcaklıklarda kararsızken, yüksek sıcaklıklarda 
kararlı bir gazdır. 1500º C de oksijenden elde edilirken; soğukta, 
dengesizdir, bozunarak oksijen verme eğilimindedir. 

Ayrıca, toz halindeki kömür, manganez dioksit gibi pek çok 
cisimle bozunabilir. Bu ozon'un yükseltgen özelliğinden ileri 
gelmektedir. Pek çok bakımdan oksijene benzemekle beraber, 
oksijenden çok daha tepkindir ve yükseltgendir. İyodu, hemen hemen 
tüm metalleri, özellikle de civa ve gümüş'ü yükseltgeyerek, 
bileşiklerden açığa çıkarır. Ayrıca organik maddeleri; mantar ve kauçuk 
vb maddeleri, yükseltgeyerek parçalar. Bütün bu tepkimelerde, ozon'un 
üç oksijen atomundan birisi tepkimeye girer, diğer ikisi oksijen olarak 
açığa çıkar. 







C.1.2 Su Buharı (H2O), Su Buharının 
Fiziksel-Kimyasal Özellikleri

Suyun kimyasal formülü H2O'dur. Bunun anlamı bir su molekülünün 
iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluştuğudur. İyonik olarak da, (H+) bir 
hidrojen iyonuna bağlanmış, (OH-) hidroksit iyonu; yani HOH şeklinde 
tanımlanabilir. Standart sıcaklık ve basınçta, suyun buhar fazı ve sıvı fazı 
arasında dinamik (değişken) bir denge vardır. Saf su, kokusuz, tatsız, 
renksizdir; fakat havadaki karbondioksit kalıntıları ile karbonik asit çözeltileri 
oluşturmaya başladığı andan itibaren tadı bozulur ve tehlikeli bir hal alır.





Renksiz

Kohezyon ve adhezyon

Üçlü noktası

Çözücülük

Havasupai şelalesinde kireç
suyun içinde yoğun bir 
şekilde çözündüğünden 
suyun rengi turkuaz olarak 
görülmektedir.

Doğal optik prizma 
özelliği ile ışığın yansıtır.



Aktif metaller oda sıcaklığındaki su ile reaksiyon verir. 
Reaksiyon ekzotermik olduğu için alev gözlenir. Aktif Potasyum da su 
ile reaksiyona girer ve aşağıdaki

K(k) + 2 H2 O(s) K+(suda) + H2 (g) + 2 OH–(suda)+ AH

reaksiyon gerçekleşir.

Metallerle ve ametallerle reaksiyona girerek bunların oksitlerini meydana 
getirir. Sonuçta hidrojen açığa çıkar.

1- C+H2O → CO +H2 Ametallere örnek

2-2Fe+3H2O → Fe O + 3H2 Metallere örnek 

Su halojenlerle reaksiyona girerek bunları indirger ve oksijen açığa çıkarır.

2H2O+2Br → 4HBr + O2Halojenlere örnek





Karbondioksit ; renksiz, kokusuz, zehirsiz ve 
havanın yaklaşık 1.5 katı ağırlığında bir gazdır. Fazlası 
havanın oksijenini azaltarak boğucu etki yapabilir. Kokusuz 
olduğu halde nemli ortamda suyla reaksiyona girerek hafif 
fakat keskin bir koku oluşturabilir. 

Karbondioksit suda kolayca çözünebilme 
özelliğinden dolayı meşrubat sektöründe karbonatlayıcı 
ve baloncuk oluşturucu gaz olarak kullanılır.

Normal şartlar altında gaz fazında olan 
karbondioksit atmosferik basınçta ve eksi 79 derece 
sıcaklıkta katı olarak bulunabilir, bu durum kuru buz 
olarak adlandırılır.

C.1.3 Karbon Dioksitin (CO2)*, Karbondioksitin 
Fiziksel-Kimyasal Özellikleri



Karbon AtomuKarbonun Kimlik Kartı

•Sembolü: C 
•Atom Numarası: 6 
•Sınıfı: Ametal 
•Rengi: Grafit siyahtır, elmas ise 
renksizdir. 
•Kristal Yapısı: Kübik 
•Grubu: 4A grubu 
•Periyot: 2. 
•Atom Kütlesi: 12.01 
•Erime Sıcaklığı: 3500 °C 
•Kaynama Sıcaklığı: 4800 °C 
•Standart Hali: 298 °K katı
•Đzotopları: 10,12,13,14,15,60 
•Yükseltgenme Dereceleri: -4,+2,+4 
•Elektron Biçimlenmesi: 1s 2s 2p 

elmas Grafit



Donmus karbondioksit

karbon bağ 



Karbon Döngüsü



C.1.4 Metan (CH4) *,Metanın
Fiziksel-Kimyasal Özellikleri

Su buharı ve karbon dioksitle birlikte, dünyanın ısınmasına yol açan bir başka 
gaz da metandır. Havadan hafif olan metan, renksiz ve kokusuz bir gaz ve 
atmosferde, karbon dioksit miktarının iki yüzde birinden daha az bulunmaktadır. Ama 
metan moleküllerinin ısı tutma yeteneği, karbon dioksit moleküllerinin 20 katıdır. 

Atmosferde kalış süresi de 10 yıl kadardır. Bilim adamları yaşadığımız 
küresel ısınmanın % 10-15'lik bölümünden atmosferdeki metanın sorumlu 
olduğunu düşünmektedirler. Atmosferdeki metan miktarı tıpkı karbon dioksit 
miktarı gibi biyolojik süreçlerden etkileniyor. Ölen bitki ve hayvanların anaerobik 
çözünmesi sırasında topraktaki bakterilerce ortaya çıkartılıyor. Bu nedenle de 
nemli topraklarda, pirinç tarlalarında, bataklık bölgelerde ve çöplüklerde bolca 
bulunmaktadır. Ayrıca doğal gazın % 50-90'ı metandır. 



•Renksiz, kokusuz bir gazdır. 
•Zehirleyici değildir.
•Aşırı derecede yanıcıdır.
•Havadan hafifdir.







C.1.5 Diazotmonoksit (N2O) * Diazotmonoksitin
Fiziksel-Kimyasal Özellikleri

Diazot monoksit, azot oksidül ya da azot protoksit

Renksiz ve kokusuz bir gazdır havaya göre yoğunluğu 1,53’tür. 
Sıvılaştırılması çok kolaydır ve -89° C’ta kaynar ayrıca suda oldukça çok 
çözünür.

Solunum yoluyla alındığında önce beyinde bir gülme 
uyarısına yol açar; bu nedenle Davy bu oksite “güldürücü gaz” adını 
vermiştir. Güldürme etkisinin ardından anestezik etkileri görülür ve 
özelliği kimi cerrahi işlemlerde kullanımını sağlar.

Isı etkisiyle kolayca bozunarak elementlerini açığa çıkarır. Akkor bir cismin 
dokunuşuyla başlayan bu bozunma üçte bir oranında oksijen içeren bir azot ve oksijen 
karışımı verir; dolayısıyla kükürt, fosfor, karbon, magnezyum gibi yanıcı maddeler 
tutuşturularak daldırılırsa bu gaz içinde canlı bir parlaklıkla yanmalarını sürdürürler.

Azot protoksit piyasada çelik tüpler içinde sıvı olarak satılır







C.2.1 Kükürt Hekzaflorid (SF6) *, 
Fiziksel-Kimyasal Özellikleri

• İnert bir gazdır  
• Yanıcı ve parlayıcı değildir  
• Renksiz, kokusuz ve zehirsizdir  
• Kimyasal bakımdan son derece kararlıdır  
• Havadan 5 kez daha ağırdır (bilinen en ağır gazdır)
• Isı iletkenliği yüksektir  
• Korozif özelliği yoktur.



C.2.2 Perflorokarbonlar (PFCs) *,
Fiziksel-Kimyasal Özellikleri

Perflorokarbonlar (PFC), karbon atom zinciri ve hidrojen 

atomlanndan oluşan bir hidrokarbonat bileşigi olup, karbon-hidrojen 
bağları florür atomları ile doyurulmuştur. Bu oluşan karbon-florür bağları 
stabil olup, bileşiğe inert, nontoksik ve pürlük özellikleri verir.

Moleküldeki karbon atomu sayısı 4'den az ise,bu bileşik gaz 
halindedir ve perflorokarbon gazları olarak kullanılmaktadır. Moleküldeki 
karbon atom sayısı 6'dan fazla ise, bu bileşik sıvi halde bulunur ve sıvı 
perflorokarbonlar grubunu oluşturur.







C.2.3 Kloroflorokarbonlar (CFCs), 

Fiziksel-Kimyasal Özellikleri

Kloroflorokarbonlar troposferde bulunan ve kararlı yapıda olan 
maddelerdir. CFC gazları, kızılötesi ışımaların bir kısmını soğurarak, 
atmosferden dışarı çıkmalarını engeller. Bu soğurma olayı, atmosferin 
ısınmasına, stratosferde güçlü UV ışınlarıyla bozunarak ozon tabakasının 
delinmesine yol açan klor atomlarının yayılımına sebep olurlar. 

Bunun sonucunda dünya, güneşin altına park edilmiş bir arabanın içi 
gibi ısınır. 







CCIF3 CCI2F2

CCI3F





2.4. Hidroflorokarbonlar (HFCs), 
Fiziksel-Kimyasal Özellikleri

HFC’lerin temel molekülü yalnızca flor atomu ile 
halojenlenmiştir. Molekülün yapısında klor atomu yoktur. HFC’lerin
yapısında flor, hidrojen ve karbon atomları bulunmaktadır.













D.1. Ozonun Küresel Isınmaya Etkisi

Ozon, yeryüzünden başlayarak hava 
kürenin üst katmanlarına kadar hemen her 
yerde bulunur.

Ozon patlayıcı ve zehirli bir gaz olup, 
atmosferin troposfer ve stratosfer 
tabakalarında farklı ekolojik işlevlerle yer alır. 
Stratosfer ozon güneşten gelen zararlı 
ultraviyole ışınları soğurarak canlı küre 
açısından önemli bir fonksiyon üstlenir. 
Troposferdeki ozon ise insan faaliyetleriyle 
ortaya çıkan bir çevre kirleticisidir.

Sanayi devrimi ile birlikte artan fosil 
yakıt kullanımı,taşıtlar, elektrik santralleri 
yeryüzünde istenmeyen ozon tabakası 
yaratırken, buz dolapları, saç spreyleri gibi 
yerlerde yoğun şekilde kullanılan 
kloroflorokarbonlar ise, üst tabakalardaki 
faydalı ozon tabakasına zarar vermektedirler. 
Ozona yol açan olaylar, otomotivlerden çıkan 
egzoz gazı, fabrika atıkları, kimyasallar 
olarak sıralanıyor.





D.2. Su Buharının Küresel Isınmaya Etkisi

Dünyadaki sera etkisinin büyük bir bölümünü su buharından kaynaklandığı 
düşünülüyor. Bu durum, ilginç ve tehlikeli olabilecek bir kısır döngü oluşturuyor. 
Çünkü dünya ısındıkça okyanuslardan, deniz, göl ve ırmaklardan daha büyük 
miktarlarda su, buharlaşıp atmosfere karışır. Atmosferdeki daha çok su buharı da 
sera etkisinin artması yani dünyanın biraz daha ısınması demektir. Ne var ki 
insanların su çevrimi üzerinde yapabilecekleri doğrudan bir etki yoktur. Atmosferde 
doğal olarak değişen miktarlarda bulunur. Ama sera etkisini arttıran öteki gazların 
büyük bir bölümünü insanlar üretmektedir.



D.3. Karbon Dioksit Gazının Küresel Isınmaya Etkisi



Yerkürede organik moleküller olarak canlı veya ölmüş 
organizmalar biçiminde biyosferde; gaz olarak atmosferde; organik 
madde olarak toprakta ve fosil yakıt ve sediment olarak litosferde; 
okyanuslarda, deniz ve tatlısularda çözünmüş atmosferik karbondioksit 
olarak ve kalsiyum karbonat halinde hidrosferde bulunur.

Litosfer en büyük karbon depolarındandır. Karbon değişimin en 
hızlı olduğu yerler kara yüzeyleridir. Bilhassa bitkiler, orman yangınları ve 
fosil yakıt kullanımı nedeniyle gelen karbon bu guruptadır. Bitkiler 
dünyası dışındaki canlılar solumayla atmosfere CO2 verirler. Tüm canlılar 
ölümünden sonra çürüyerek dekompoze olmaları esansındaki mikrobiyal
faaliyet sırasında oksijenli ortamda CO2 oksijensiz ortamlarda ise metan 
gazı (CH4) verirler.

CO2 ve ısıyı tutan diğer gazların miktarındaki artış, atmosferin 
ısısının yükselmesine sebep olmaktadır. Bu da küresel ısınma olarak ifade 
edilir. Bu durumun, buzulların erimesi ve okyanusların yükselmesi gibi ciddi 
sonuçlar doğuracak iklim değişmelerine yol açmasından endişe 
edilmektedir. 



D.4. Metan Gazının Küresel Isınmaya Etkisi

Oranı binlerce yıldan beri değişmemiş olan 
metan gazı, son birkaç yüzyılda iki katına çıkmış ve 
1950'den beri de her yıl %1 artmıştır. Yapılan son 
ölçümlerde ise metan seviyesinin 1,7 ppm'e

vardığı görülmüştür. Bu değişiklik CO2
seviyesindeki artışa göre az olsa da, metanın 
CO2'den 21kat daha kalıcı olması nedeniyle en az 
CO2 kadar dünyamızı etkilemektedir.

Amerika ve birçok batı ülkesinde çöplüklerin 
büyük yer kaplaması sorun yaratmaktadır. Organik 
çöplerden pek çoğu ayrışarak büyük miktarda 
metan salgılamakta, bu gaz da özellikle iyi 
havalandırması olmayan ve kontrol altında 
tutulmayan eski çöplüklerde patlamalara ve içten 
yanmalara neden olmaktadır. Daha da önemlisi 
atmosfere salınan metan oranı artmakta ve bunun 
sonucu olarak da sera etkisi tehlikeli boyutlara 
varmaktadır.





D.5. Diazot Monoksit Gazının Küresel Isınmaya Etkisi



Yeryüzündeki iki büyük azot rezervi canlılar ve atmosferdir.. 
Topraktaki birtakım mikro organizmalar atmosferdeki saf azotu bağlayıp 
bitkinin alabileceği amonyum (NH4), ve nitrat (NO3) formlarına girmesini 
sağlarlar. Bu maddeler toprak suyunda çözünerek bitki kökleriyle alınır. 

Azot döngüsünün temeli havadaki serbest azotun inorganik tuzlara
ve canlılarda azot içeren organik moleküllere dönüşümü, organik moleküllerin 
biyolojik ayrışma yoluyla parçalanmasıyla da yeniden inorganik tuzlara 
çevrilmesidir.

Endüstriyel yolla azot döngüsünün engellenmesi havadaki azotun 
gübre yapımı için tespitidir. Bu tespit için oldukça yüksek miktarlarda gereken 
enerji de fosil yakıtlardan sağlanarak dolaylı olarak karbon döngüsünü de 
bozar.Azot ekolojik ve biyojeokimyasal işlemleri düzenler ancak insan 
tarafından amonyak ve nitrat formlarında tespit edilerek tarım sistemlerine 
sokulan azot fazlası kirlilik problemleri, sağlık problemleri, ormanların
işlevselliğini bozması, sularda asitleşme ile birlikte atmosferin bileşimini 
bozmaktadır



Azota Bağlı Sera Gazı Emisyon Kaynakları

(1) Doğal bitki toplulukları toprakları ve gübrelenen tarım alanları 

(2) Hayvan dışkıları

(3) Ormansızlaşma sonrası

(4)Okyanuslar,
(5) Endüstri,



(10) Azotun tarım alanlarından sızma ve akışlarla su 
sistemlerine karışması başlıkları altında toplanabilir

(6) Fosil yakıtların yanması,

(7) Biyoyakıtların yanması,

(8) Tarımsal atıkların yakılması

(9) Biyokütle atıkları.



D.6. Kükürt Hekzaflorid Gazının Küresel Isınmaya Etkisi

SF6 gazının doğal bir gaz olmadığı infraret

emici özelliği nedeniyle sera etkisi yaptığı ve kuvvetli 
bir sera gazı olduğu bilinen bir gerçektir.



1986 yılında ozon tabakasında keşfedilen delik kloroflorokarbonların (CFCs) 
yasaklanmasını zorunlu kıldığı zaman, buzdolabı endüstrisi hidrokloroflorokarbonları
(HCFCs) ve hidroflorokarbonları (HFCs) kullanmaya geçti. HCFC¹s da ozon tabakasını 
inceltmektedir, ancak CFCs ile karşılaştırıldığında daha azdır. Derken, hem HCFCs, 
hem de HFCs her ikisinin de güçlü sera gazı etkisine sahip olduğu ortaya çıktı. Yani, 
yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. 

D.7. Hidroflorokarbonların Küresel Isınmaya Etkisi



HFC’lerin yapısında klor atomu bulunmadığı için ozonu delme potansiyelleri 
sıfırdır. Yani ozon tabakası üzerine hiçbir olumsuz etkileri yoktur. Buna rağmen küresel 
ısınmaya güçlü etki yaparlar.

Neredeyse bütün iklimlendirme donanımlarında CFC, HCFC ve HFC gibi 
soğutucu akışkanlar kullanılır. Devrelerde kaçak olması durumunda soğutucu akışkan, 
atmosfere sızar ve küresel ısınmaya katkıda bulunur. Bu nedenle soğutucu akışkanların 
küresel ısınmaya doğrudan neden olma potansiyellerinin oldukları söylenebilir.





D.8. CFC ve  PFC Küresel Isınmaya Etkisi

1-Kloroflorokarbonlar
serbest bırakılır ve 
stratosfer tabakasına 
yükselir,
2-Güneş ışınları 
kloroflorokarbonları 
parçalar ve atomik 
klorin salar,
3-Atomik klorin ozon 
tabakasını yok eder,
4-Artan ultraviyole 
ışınlar yeryüzüne 
ulaşır, cilt kanseri 
riskini arttırır ve diğer 
tehlikeli sonuçların da 
artmasına yol açar.



metilkloroformV

karbontetraklorürIV

13, 111, 112, 211, 212, 
213, 214, 215, 216, 217

III

Halonlar(bromlu 
klorflorokarbonlar)

II

11,12,113,114, 115I

Kloroflorokarbonların 
türleri

Gruplar



Kloroflorokarbonlar (CFC): CFC'ler klorin, fluorin, karbon ve 
çoğunlukla da hidrojenin karışımından oluşur. Bu gazların çoğunluğu 1950'lerin 
ürünü olup günümüzde buzdolaplarında, klimalarda, spreylerde, yangın 
söndürücülerde ve plastik üretiminde kullanılmaktadır. Bilim adamları bu 
gazların ozonu yok ederek önemli iklim ve hava değişikliklerine neden 
olduklarını kanıtlamışlardır. 



KLOR VE BROM REAKSİYONLARI VE OZON TAHRİBATI
Klor ve brom içeren etkili gazlar, iki veya daha fazla ayrı reaksiyondan oluşan 

'katalitik çevrim' içerisinde, stratosferik ozonu, yok eder. Sonuç olarak, tek bir klor ve brom 
atomu, başlattığı zincirleme reaksiyonla, yüzlerce ozon molekülünü yok edebilir. Bu yolla, 
etkili klor ve bromun küçük bir miktarı, ozon tabakası üzerinde, önemli bir tahrip gücüne 
sahiptir. Özellikle, ozon yok etme reaksiyonlarında etkili gaz olan klormonoksit, kışın ve 
ilkbaharda çok yüksek seviyelere ulaşır. Bu sebeple, kutup bölgelerinde, büyük tahribat 
oluşur. 

Bir takım endüstriyel işlemler ve tüketim ürünleri; halojen kaynaklı gazların, 
atmosferik yayılımını sağlar. Bu gazlar, ozon tabakası için, zararlı olduğu bilinen, klor ve 
brom atomlarını içerir. Sonuç olarak bu gazlar sera etkisinin artmasını sağlayarak küresel 
ısınmaya sebep olurlar.









Sera Gazlarını Fazla Üretirsek
Sonuçta;

Aşırı sıcaklık ve yangınlar Kuraklık



2005 yılı Katrina ve Wilma, 
2007 yılı Florida Kasırgaları

Seller Kasırgalar



Açlık, Yoksulluk Ve Hastalıklar



Önce Adalar, Sonra Kıyılar Sular Altında 
Kalacak!!!









Alternatif Enerji Kaynaklarına Yönelelim,fosil Kaynak 
Kullanımını Azaltalım

Güneş pilli lamba



Enerji Tasarruflu 
Ampulleri Kullanalım

1,7 kg Oksijen

2,3 kg CO
2

1 saatte

Ağaçlandırma Yapalım



Çöplerin yüzde 50’si geri dönüşüme uğrasa, daha az karbondioksit gazı açığa çıkar.  

Tüketim Alışkanlığımızı Değiştirelim



• Kyoto Anlaşması, bu yöndeki en ciddi girişimdir. Ülkelerin karbon 
salınımlarına kısıtlama getirmiştir. Anlaşmayı imzalamayan ülkeler 
arasında Amerika ve Türkiye de bulunmaktadır.

• Bununla birlikte, dünya üzerinde üretilmiş enerjiyi kullanan herkes, 
basit bireysel önlemler alarak küresel ısınmaya kattığı yükü 
azaltabilir.

• Fosil kaynakların terk edilme sürecinde alternatif enerji kaynaklarına 
geçişi hızlandırmak.

• Yenilenebilir Enerji kaynakları için kullanım alanı oluşturmak.

• Yakıt tüketiminin fazla olduğu alanlarda araştırma faaliyetlerini 
yoğunlaştırmak.



Avantajlarımız Dezavantajlarımız

• Küresel ısınma hakkında özellikle görsel 
kaynakların çok fazla bulunması,

• Sera gazları küresel ısınmanın temel 
nedeni olduğu için bu gazların fiziksel ve 
kimyasal özelliklerinin kolay bulunması 

• Grup olarak birlikte çalışma ortamının iyi 
sağlanması

• Küresel ısınma ve ilgili konularda 
bilgilerimizin arttığını düşünüyoruz

• Bu portfolyo sürecinde kimya dersi ile 
ilgili temel bilgilerimizi hatırladık.

• Küresel ısınmaya etki eden sera 
gazlarını  incelerken,günlük hayatımızda 
nasıl değişiklikler yapmamız gerektiğini 
ve daha önceden düşünülmüş çözüm 
önerilerini keşfettik 

• Türkçe ve güvenilir yazılı 
kaynakların az olması

• Sera gazlarının sınıflandırılma 
aşamasında çeliştiğimiz durumların 
oluşması,

• Endüstri üretimi sonucunda oluşan 
sera gazlarının(HCFC, CFC; 
HFC’ler gibi) genellikle özelliklerinin 
bir bütün halinde ele alınması 

• Küresel ısınma hakkında 
bulduğumuz kaynakların çoğunun 
konuyu dar bir kapsamda işlemiş 
olmaları



Hedef Sorumuzun Seçimi:

Günümüzde küresel ısınmayı durdurabilmek ya da 
etkisini yavaşlatabilmek adına birçok çözüm önerilerinin 
geliştirilmesine rağmen sera gazlarının öneminin insanlar 
tarafından yeterince kavranamadığını düşünüyoruz. 

Örneğin atık projelerinin birçoğu beklenen ölçüde 
gerçekleştirilmiyor ya da insanlar toplu taşım araçları 
yerine araba kullanmayı tercih ettiği için sera gazları 
emisyonu hızla artıyor. Hedef sorumuzu seçmekteki 
amacımız küresel ısınma hakkında toplum 
bilincinin arttırılmasına katkı sağlamak ve 
tüketim toplumu olmanın dünyamıza verdiği 
zararı gösterebilmekti. 



• Bazı kaynakların güvenilirliğini 
değerlendirmekte çok zorlandık.

• Bazı kaynakların birbiri ile 
çelişmesinden dolayı kaynak 
seçiminde zorlandık.

• Sera gazlarının küresel ısınmaya 
etkileri hakkında geniş bilgi 
bulmakta zorlandık.

Araştırmada karşımıza çıkan 
zorluklar:



Araştırmada bize kolaylık sağlayan 
unsurlar:

• Grup içinde iletişim ve kaynaklara erişim 
problemi bulunmaması 

• Seçilen konunun ilgi görsel kaynakların bol 
olması

• Konunun çok güncel olması



Eksiklerimiz :

• Bazı sera gazları ile ilgili fazla bilgi ve kaynak 
bulamadık. 



Araştırmamızda bizi tatmin eden 
taraflar:

• Sera gazları hakkında daha geniş bir 
bilgiye sahip olmamızı sağladı.

• Sera gazlarının küresel ısınmayı 
arttırdığını biliyorduk fakat bunun 
kimyasını öğrenmemizi sağladı.



Bu araştırma sayesinde öğrendiklerimiz:

• Küresel ısınma hakkında eski bilgilerimizin 
yeterli olmadığını anladık.

• Bireylerin veya toplumların bencil 
tutumlarının yaşanılması mümkün 
olmayan bir dünya yarattığını gördük.
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