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1-KÜRESEL ISINMA VE SICAKLIK ARTIŞI 
 

         Đnsan tarafından atmosfere verilen 

gazların sera etkisi yaratması 

sonucunda, dünya yüzeyinde sıcaklığın 

artmasına küresel ısınma deniyor. Đklim 

sisteminde vazgeçilmez bir yere sahip 

olan sera gazları, güneş ve yer 

radyasyonunu tutarak, atmosferin 

ısınmasında başlıca etkendirler. Sera 

gazlarının bulunmaması durumunda 

yeryüzünün sıcaklığının bugüne göre 

30oC daha soğuk olacağı hesaplanmıştır.  

         Son yıllarda atmosferde çeşitli insan aktivitelerinden kaynaklanan 

nedenlerle karbondioksit, metan, ozon ve diazot monoksit gibi gazlardan oluşan 

sera gazları, yeryüzü sıcaklığında belirgin artmalara sebep oluyor. Sera etkisinin 

artması, troposferin ısınmasında, stratosferin de soğumasında en önemli etken 

olarak gösteriliyor.  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

        Küresel ısınmanın etkisi, hava sıcaklıklarının dünyanın her yerinde artması 

biçiminde olmayacak. Sıcaklığın artış oranı, orta enlemlerde ve ekvatorda,  

kutuplardakinden daha farklı olacak. Örneğin ekvatorda, bu artışın, dünya 

ortalamasının çok altında olacağı tahmin ediliyor. Aslında bu ısınma, dünya iklim 

sisteminde köklü değişimlere ve aşırılıklara yol açacak. Öyle ki, dünyanın bazı 

bölgelerinde kasırgalar, seller ve taşkınlar gibi hava olaylarının şiddeti ve sıklığı 

artarken, bazı bölgelerde de uzun süreli, şiddetli kuraklıklar ve çölleşme olayları 



etkili olabilecek. Bunun yanında, sıcaklık artışının kışları, yazlara göre birkaç 

derece fazla olması bekleniyor.  

 
Đnsan da tehlikede! 
 
      Sera etkisi sonucunda yeryüzünde 

ortalama sıcaklığın artması, doğrudan 

getireceği sonuçların yanı sıra, ozon 

tabakasının yıkımını hızlandırarak, 

ayrıca El Nino gibi dünya iklimini 

dengeleyen olaylar harekete geçirerek 

çok çeşidi sorunlara ortam 

hazırlayacaktır. Küresel ısınmanın 

dünyamıza ve insan sağlığı üzerine 

belirgin etkileri beklenmektedir. Dünya 

ikliminde çeşitli değişiklikler görülebilecek, insan sağlığı açısından ise sıcaklık 

artışına bağlı morbidite ve mortaliteler, doğal afetler, vektörlerle bulaşan 

hastalıklar, su yoluyla bulaşan hastalıklar, malnütrisyon, ozon gazı etkileri ve 

zararlı ultraviyole ışınlarının getirdiği sorunlar ortaya çıkabilecektir. Dünyamızın 

giderek ısındığı ve endişe verici sonuçların yakında olduğu bir gerçektir. 

 

Sıcaklık artışıyla birlikte insanları bekleyen hastalık ve sorunları kısaca şu şekilde 

özetleyebiliriz: 

 

⇒⇒⇒⇒ Küresel ısınma, kalp, solunum yolu, bulaşıcı, alerjik ve diğer bazı 

hastalıklara sebep olacak.  

⇒⇒⇒⇒ Sürekli sıcak hava, seller, fırtınalar gibi hava olayları, psikolojik 

rahatsızlıklar, hastalıklara ve ölümlere yol 

açacak.  

⇒⇒⇒⇒ Yeni alanlara yayılan böcekler ve diğer 

hastalık taşıyıcılar, bulaşıcı hastalıkların 

çoğalmasına neden olacak.  

⇒⇒⇒⇒ Hava sıcaklığının artması ve su 

kaynaklarındaki azalma, kolera tipi viral 

hastalıkları yaygınlaştıracak 



⇒⇒⇒⇒ Üretimdeki bölgesel azalmalar sonucu, açlık ve kötü beslenmede artışlar 

görülecek. 

⇒⇒⇒⇒  Böcek yumurtalarının ölmesini 

sağlayan gece ve kış soğuklarının 

hafiflemesi, önemli bir sorun olacak.  

⇒⇒⇒⇒ Kimi bölgelerde şiddetli kuraklık 

dönemlerinin ardından gelecek aşırı 

yağışlar, virüs mutasyonlarının 

artmasına, buna bağlı olarak da 

sıtma gibi hastalıkların yayılmasına 

neden olacak. 

 

2-SICAKLIK YÜKSELĐŞĐYLE ARTAN SALGIN VE 
ENFEKSĐYONAL HASTALIKLAR 
 
      Küresel ısınma nedeniyle tatlı su kaynakları 

azalmakta ve çevre kirliliği giderek artmaktadır, bu 

durum ise geniş çaplı enfeksiyonların ortaya çıkmasına 

neden olmaktadır. Enfeksiyonların genişlemesi ile 

sürelerinin uzamasının enfeksiyon etkeni bakteri ve 

virüslerin ilaçlara olan direnç mekanizmalarını değiştirmektedir 

         Hem  sıcaklığın  hem de  yüzey  sularının  vektör  kaynaklı  enfeksiyon  

hastalıkları  üzerinde  önemli  etkileri  bulunmaktadır.  Dang  ve  sarı  humma  

gibi  viral  hastalıklar  ile  sıtmayı  yayan  sivrisinek  türlerinin  özel  bir  önemi  

bulunmaktadır.Çünkü sivrisinekler  yavrulamak  için  durgun  suları  kullanmaya  

ve  yetişkinler  yaşamlarını  sürdürebilmek  için  nemli  ortama  ihtiyaç  duyarlar. 

Daha yüksek sıcaklıklar vektör ürümesini artırmaktadır.   

        Dünyamız ısındığı müddetçe, küresel ısınma devam ettiği sürece enfeksiyon 

hastalıklarının artışı kaçınılmazdır.  

 
VEKTÖRLE BULAŞAN HASTALIKLAR (SITMA, DANG HUMMASI, 
LYME HASTALIĞI) 
 
Vektörle bulaşan hastalıkların bulaştırıcılığı 3 ana etken tarafından belirlenir. 

 1-Vektörün yaşam süresi ve  üreme  koşulları 

 2-Vektörün ısırma ya da sokma  sıklığı 

 3-Patojen etkenlerin vektör içerisindeki  inkübasyon  hızıdır. 



 

 

 

Vektörler genellikle iklimden, özellikle nem ve sıcaklıktan etkilenirler. Vektörün 

iklime toleransı sınırlıdır. Tarla kullanımı da vektör dağılımını etkileyen bir  diğer  

etkendir. 

Dış  inkübasyon  süresinin  tamamlanması  için  belli  minumum  sıcaklık  

gerekmektedir. Bu sıtma türleri için en  hızlı  gelişimi  sağlayan  sıcaklık  27-31  

derecedir.  Bu  sıcaklıkta  8  gün  PL.VĐvax  için  yeterli  olabılırken, PL.malaria  

için 15-21  güne  ihtiyaç  vardır.   

Sıcaklık  düştükçe  siklus  uzayacaktır.  Mesala  20 C  bu  süre  iki  katına 

çıkacaktır. 

Sıcaklık  vektörün hastalık yapma kapasitesinide  etkileyebilir. 

 

VEKTÖR TEMEL  HASTALIKLAR 

Sivrisinekler Sıtma, filaryazis, humma  ateşi, 
sarı  humma, Nil  Batısı  ateşi 

Kum  sinekleri Laşmanyazis 

Triatominler Chagas  hastalığı 

Ixod  keneleri Lyme  hastalığı, kene  ensefaliti 

Çeçe  sinekleri Afrika  tripanazoimazisi 



Kara  sinekleri Onkoserkiyazis 

Salyangoz (ara konak) Şistosomiyazis 

 

Đklim  değişikliğine  hassas  görülen  vektör  aracılı  hastalıklar 
 
 
2.1.-Sıtma, Dang Humması,Lyme Hastalığı  
 

SITMA 

       Sıtma, hastalık yapıcı bir grup parazit olan 

plazmodiumların, dişi anofel sivrisinekleriyle insanlara 

bulaşmasıyla yayılan ateşli bir hastalıktır. 

Sıtmanın özelliği belirtilerin nöbetler halinde 

gelmesidir. Nöbet başlamadan birkaç gün önce 

halsizlik, neşesizlik, iştahsızlık, başağrısı, sırt ve 

bacak ağrıları olur. Nöbet, şiddetli titremeyle yükselen ateşle başlar, terlemeyle 

sona erer. Fakat ateşsiz vakalar da olabilir. Tersiyana ve quartanada titreme çok 

fazladır. Hastanın bütün vücûdu sarsılır, çeneleri birbirine çarpar. Nabız hızlanır, 

başağrısı, sinirlilik, kollarda ve bacaklarda ağrılar olur. 

       Uzun süren durumlarda karaciğer ve dalak büyür, sarılık ve kansızlık 

gelişebilir. Solunum şikâyetleri ve hatta zatürre olabilir. Menenjit, şuur 

bulanıklığı, çeşitli felçler meydana gelebilir. Enterit sıcak iklimlerde sık olur. Dalak 

kendiliğinden yırtılabilir, iç kanama olabilir 

� Sıtmanın  ılıman  iklimlerde  daha  yaygın  hale  geleceği, tropikal  ve  

subtropikal  yüksek  bölgelerde  artması  beklenmektedir. 

� Ek  olarak  20-30  milyon  kişi  risk  altındadır. 

� Özelikle  Endonezya  risk  altındadır. 

� Aşırı  muson  yağmurları  sivrisinek  üremesini  artırır.  

� El  nino  siklusundan  sonraki  yıl  içinde  sıtma  beş  kat  artmaktadır 

 

 

 

 



DANG HUMMASI 

Dang virüsü- dört serotipi bulunan bir flavivirüstür. 

Bulaşma Yolu: 

Dang, gündüzleri ısıran Aedes aegypti sineğinden geçer. Đnsandan insana temas 

yoluyla geçmez. Güneydoğu Asya ve Batı Afrika'daki maymunlar bu virüsün 

rezervuar konaklarıdır. 

Dang üç form halinde meydana gelir: 

1) Dang humması; ani ateş ile başlayan ve genel semptomlar ve bazen de 

maküler cilt döküntüsü ile takip eden akut ateşli bir hastalıktır. Çok şiddetli kas 

ağrıları yüzünden "kırık kemik humması" olarak bilinir. Ateş iki fazlı olabilir (iki 

ayrı ateş nöbeti). Birçok hasta birkaç gün sonra iyileşir. 

2) Kanamalı Dang humması; akut ateşle başlayan ve trombositopeniden 

kaynaklanan diğer semptomlarla ve artmış vasküler geçirgenlik ve kanama 

belirtileriyle devam eden bir hastalıktır. 

3) Dang şoku sendromu sadece bazı vakalardan sonra gelişir. Şiddetli 

hipotansiyon oluşur, bunun sonucu oluşan hipovolemiyi düzeltmek üzere acil bir 

tıbbi tedavi gereklidir. Yeterli tedavi uygulanmazsa vakaların sonucu %40-50 

ölümle sonuçlanır, zamanında tedavi yapılırsa ölüm oranı %1 veya daha altına 

düşer. 

LYME HASTALIĞI 

      Lyme hastalığı (Borreliosis) 

genelde Ixodes ricinus türü 

kenelerin isirmasi ile insana 

geçen Borrelia burgdorferi adlı 

bakterinin yol açtığı bir 

hastalıktır.  

Taşıyıcısı kenelerdir. Rezervuarı 

köpek, at,kedi,kuşlardır  

       Lyme hastalığının klinik 

belirtileri arthritis, aniden giren 

şiddetli ağrı ve topallık, ateş, 

bitkinlik, iştah kaybı ve 

depresyondur. Lyme hastalığı kalp, boyun ve böbrekleri de etkilemektedir.  



      Hastalık antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Bir kısım hastalarda hastalığın 

belirtileri tedaviden aylar ya da yıllar sonrada devam edebilir. Virüsün kansere 

neden olduğu şeklinde bulgulara da rastlanmıştır. 

 

WEĐL  HASTALIĞI (LEPTOSPĐRA) 

        Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan sel sonrası oluşabilecek salgın 

hastalıkların başında  "Weil" olarak adlandırılan ve ölümcül olabilen hastalığın 

geldiği belirtilmektedir. Sel 

sonrası; bulantı, kusma, ateş, 

halsizlik ve karın ağrısı gibi 

belirtiler ortaya çıkmaktadır.  

Çıplak ayakla, çıplak elle sulara 

veya doygunluğa ulaşmış toprağa 

dokunmamak gerekmektedir. 

Weil Hastalığı; sarılığa, böbrek ve 

karaciğer yetmezliğine yol açan, 

erken tanı ve tedavi olmazsa 

ölüme neden olabilen bir hastalık 

türüdür.  

        Leptospiroz  cinsi  bakterilerle  oluşan  bir  spiroketal  hastalıktır.   

Hayvanlardan  insanlara  bulaşır.  L.interrogans  asemptomatik  olarak  infekte  

hayvanlarda  aylarca  canlı  kalabilir. 

Sulara mikrobun bulaşması fareler gibi kemirgenler aracılığıyla olmaktadır. Bu 

hayvanlar kronik olarak hastalanmakta ve idrarlarıyla suları infekte 

etmektedirler. Özellikle sellerde kanalizasyon suları ile içme suları karıştığı için 

Weil Hastalığı'nda artış olabilmektedir. Bu nedenle şehir içme suları kaynatılarak 

tüketilmeli veya hiç tercih edilmemeli. Herhangi bir belirti ortaya çıkmadan 

hastalığın teşhis edilmesi zordur. 

2.2- Kolera 
 
        Küresel ısınma vektörlerce taşınan hastalıkları 

açığa çıkarmanın yanısıra suyun kolera gibi çeşitli 

hastalıkları bulaştırma tehlikesini de arttırır. Isınma 

kuraklık ve sellerin daha büyük çapta ve sıklıkla 

görülmesini sağlar. 



Kuraklığın suyla bulaşan hastalıklara ortam hazırlaması garip gelebilir. Oysa, 

kuraklık döneminde biriktirilmiş içme suyu rezervlerine mikrop bulaşması 

olağandır. Dahası, kuraklık süresince temiz su bulmanın zorlaşması yüzünden, 

kolera veya humma yüzünden çok miktarda su kaybetmiş kişilerin iyi bir hijyeni 

ve yeterli hidrasyonu sağlamaları mümkün olmaz. 

� Kolera, fazla sayıda ishal ve kusma ile çok miktarda sıvı ve elektrolit 

kaybedilmesine sebep olan bir ince bağırsak hastalığıdır.  

� Koleranın etkeni, Vibrio cholerae (Vibrio comma) adı verilen, virgül 

şeklinde, hareketli, gram negatif bir bakteridir. Kolera vibriyonu asitlere, 

ısıya ve kuruluğa çok hassastır. Çeşitli eşya ve besinler üzerinde birkaç 

gün canlı kalabilir. 

� Etkeninin suya karışması pek 

çok kimsenin hastalanmasına 

ve geniş salgınlara sebep olur. 

Salgınlar bilhassa yaz 

aylarında meydana gelir.  

 

2.3 .KIRIM-KONGO  KANANAMALI  ATEŞĐ 

    

Kırım-Kongo kanamalı ateşi 

(KKKA), Nairovirüslerin 

neden olduğu ateş, cilt içi 

ve diğer alanlarda kanama 

gibi bulgular ile seyreden 

kene kaynaklı bir 

enfeksiyondur. Son yıllarda 

tedavide görülen 

gelişmelere rağmen, bu 

enfeksiyonlarda ölüm 

oranları hala yüksektir. 

        Đnsanlarda klinik ve subklinik olarak seyreden, kenelerin vektörlük yaptığı 

ve insanlarda sendromlar halinde görülen önemli bir enfeksiyondur. Đnsanlarda 

başlıca ensefalitler, kısa süren ateşli hastalıklar, kanamalı ateşler, poliartrit ile ön 

plana çıkan sendromlar şeklinde görülür. 

 



Virüsün Tarihçesi 

� 1944-45      Kırım 

� Kırım Kanamalı Ateşi 

� 1956           Kongo 

� Kongo Hastalığı 

� 1968 

� Đki etkenin biyolojik olarak aynı olduğu bulunmuş 

� 1979 

� Đki coğrafik bölgenin adına uygun olarak= Kırım-Kongo Kanamalı 

Ateş Virüsü(Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus; CCHFV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4-Kemirgenler Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonal Hastalıklar 

      Kemirgen   popülasyonu,  iklim  koşullarından  etkilenmektedir. Ilık, nemli  

kış  ve  ilkbahar  kemirgen  populasyonunu  artırmaktadır.  Bu da  insan-

kemirgen  karşılaşma  riskini  artırmaktadır. Son  yıllarda  fare  populasyonu  

artmıştır. 

       Fareler, 200 kadar patojen 

organizma (virus, bakteri, mantar solucan 

ve artropod) taşırlar.Kemirgenlerce 

taşınan hastalıklar genel olarak zoonoz 

terimiyle adlandırılırlar. Bu terim, Bu 

hastalık ve enfeksiyonlara neden olan 

etkenlerin doğal olarak omurgalı 

hayvanlar ve insanlar arasında taşındığını 

gösterir. Fare Weil  hastalığına da sebep 

olan  leptospiroz virüsü  taşıyıcısıdır.  

 



3- OZON SEVĐYESĐNDEKĐ DEĞĐŞMELER VE ETKĐLERĐ 

 

 Ozon üç adet oksijen tomundan olusan seffaf renksiz 

keskin kokulu yer yüzünden 10-50 km yükseklilte 

bulunan bir tabakadır.Ozon tabakası yeryüzündeki 

canlıları günesten gelen ultraviyole ısınların zararlı 

etkilerinden korur. 

       Atmosferdeki ozonun yaklaşık %90'ı yeryüzünden 

itibaren 10-40 km. arası yükseklikte ve stratosfer 

tabakasında bulunur. Stratosfer tabakasındaki ozon 

canlılar için yararlı olup iyi ozon olarak adlandırılmaktadır . Buna karşılık dünya 

yüzeyine yakın atmosfer tabakasında (troposferde) bulunan %10 oranındaki 

ozonun yıkıcı etkisi bulunmakta ve kötü ozon olarak adlandırılmaktadır.  

      Stratosferdeki ozonun özelliği; tüm 

canlı varlıkları, doğal kaynakları ve 

tarımsal ürünleri olumsuz yönde etkileyen 

ultraviole (UV) ışınlarını absorbe 

etmesidir.Ancak iyi yani stratosferik ozon 

cfcler sonucu tahrip olmaktadırOzon 

yoğunluğunun ultraviole ışınlarını tutma 

görevini yapamayacak kadar azalması, 

"ozon tabakasının delinmesi" olarak 

adlandırılmaktadır. Ozon tabakasının 

incelmesi sonucunda; UV-b radyasyonu 

artmakta ve insanların bağışıklık 

sistemleri zarar görmekte, görme bozukluğuna ve deri kanserine yol açmaktadır 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ULTRAVĐYOLE RADYASYONU ARTIŞI GÖZLERĐMĐZĐ  ETKĐLEYEREK  YOL 

AÇABĐLECEĞĐ DĐĞER GÖZ HASTALIKLARI 

 
Fotokeratit: Korneanın en üst tabakasında 

harabiyet. Bu durum karda fazla güneş ışığı 

yansımasında da görüldüğü için “kar körlüğü” 

olarak bilinir. 

Klimatik droplet keratopati: Korneada gri bir 

renk değişimi olur, görme azalır. 

Pterjiyum: “Göze et yürümesi” olarak bilinir. 

Uvea melanomları: Gözün arka kısmındaki kanserlerde de artış beklenebilir. 

Pinguekula: Göz akının üstündeki zarda (konjonktivada) dejenerasyondur. 

Türkiye gibi güneşli ülkelerde zaten sıktır ancak UV ile ilişkisi kesin olarak 

ispatlanamamıştır. 

Konjonktiva kanserleri: Konjonktiva kanserlerinde artış olabilir. 

Katarakt: Ultraviyolenin kataraktla ilişkili olduğu bilinmektedir. 

Yaşa bağlı makula dejeneransı (yaşa bağlı sarı nokta hastalığı): Đleri yaşlarda 

görme kaybının en önemli sebeplerinden biri olan bu hastalığın ultraviyole ile 

ilişkisi tam olarak ispatlanamamakla birlikte, olası olduğu düşünülmektedir." 

 

4) SERA GAZLARI VE HAVA KĐRLĐLĐĞĐNĐN NEDEN OLDUĞU 

HASTALIKLAR 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hava kirliliği 
 

Hava kalitesinin bozulması 
 

Solunum 
rahatsızlıkları 

 

Hastalıklar 
 

ÖLÜMLER 
 



4.1-Solunum Yolu Hastalıkları  
 

� Burun ve boğazda tahriş, 

� Hava yollarının daralması, 

� Kısa nefes alma problemleri, 

� Öksürük, 

� Hırıltı, 

� Astım,  

� Amfizem, 

� Akciğer iltihaplanması,  

� Akciğer kanseri… 

 

 

 

 

4.1.1-Astım  
 

Uzmanlar kötü havanın astım hastalığının artmasına neden olacağını 

öngörüyor. Küresel ısınmanın astım ve alerji hastalarını 

olumsuz yönde etkileyeceği yeni yapılan araştırmalarla ortaya 

çıktı. 

 

Sıcak iklimi olan bölgelerde bahar erken gelir ve polenler havaya erkenden 

saçılır. Bu da alerji mevsiminin erkenden başlaması anlamına gelir. Uzmanlar 

sıcak havanın alerjileri tetiklediğini belirtiyorlar. Küresel ısınmayla birlikte tüm 

dünyada iklimsel değişiklikler görülmeye başlandı.  

 

Artan hava kirliliği ve ozon, söndürülemeyen yangınlar 

havayı daha da kirleterek astım hastalığını tetikliyor. Zaten 

astımı ve/veya alerjisi olan insanlar son yıllarda bu 

rahatsızlıklarını daha ciddi şekilde yaşıyorlar. Çevresel 

faktörler bu rahatsızlıkları doğrudan etkiliyor.  

 

 

 



4.1.2- Kronik Bronşit 

  

Bu rahatsızlık bronşlarınızın cidarlarında kronik 

iltihaplanma ve kalınlaşmadan ibarettir. Bu hava 

geçitlerinin daralma derecesi nefes almayı bozacak 

kadar olabilir ve sıklıkla öksürük krizleri meydana 

getirmeye yeterlidir. Buna ek olarak iltihaplanma 

bronşlardaki guddelerin aşırı mukus salgılamasına yol 

açar. Böylece akciğerlerimizdeki şişkinlik ve 

tıkanıklıkları artırarak nefes alma kapasitenizi daha da 

bozan ısrarlı bir hastalıktır. Uzun süreler devam eder ve sıklıkla nükseder ve 

daimi bir hal alabilir. 

Kronik bronşitin ana sebebi sigara içmektir. Fakat küresel ısınmaya bağlı olarak 

oluşan hava kirliliği ve işyerindeki tozlar veya toksik gazlardan bronşların tahriş 

olmasına ve kronik iltihaba yol açabilir. 

4.1.3-Solunum Yolu Enfeksiyonları 

Ağız, burun, boğaz ve bademciklerin 

iltihaplanmasına üst solunum yolu  

enfeksiyonları denir. Soğuk algınlığı, üşütme 

diye bilinen nezle, farenjit ve çocuklarda çok 

sık gördüğümüz tonsillit üst solunum 

yollarında bulunan ve hastalık yapan 

mikropların soluk borusu ve akciğerlerle, 

akciğer içi hava yollarını iltihaplandırmasına 

alt solunum yolu enfeksiyonları denir. 

Beslenme bozukluğu olan çocuklarda 

vücudun savunma sistemi bozulduğu için 

basit bir soğuk algınlığı kolayca zatürreye 

dönüşmektedir.   Erken doğan veya düşük 

doğum ağırlıklı bebeklerde zatürre nedeniyle 

olan ölümler daha fazla görülmektedir. Sigara kullanan ailelerin çocuklarının 

kullanmayan ailelerin çocuklarına göre 2 kat daha fazla solunum yolu 

enfeksiyonlarına yakalandıkları görülmektedir. Küresel ısınmaya bağlı olarak 

gerçekleşen hava kirliliğinin de solunum yolu  enfeksiyonları riskini attırdığı tespit 

edilmiştir.  



4.1.4-Akciğer Kanseri 

Kanserler genellikle ilk ortaya çıktığı dokuya göre adlandırılır. Akciğer kanseri ilk 

önce akciğerde başlar. Küçük hücreli akciğer kanseri akciğer dokularında kanser 

(habis, kötü huylu) hücrelerinin bulunduğu bir hastalıktır. 

Akciğer kanserinin başlıca nedeni sigaradır. Ancak başka sebepleri de 

vardır.Ailede akciğer kanseri olması, asbestos denen tozlarla uğraşan işlerde 

çalışan kişilerde, çeşitli kimyasal maddelerle çalışılan iş kollarında çalışanlarda, 

daha önce akciğerden hastalık geçiren ve akciğerde nedbe dokusu gelişen 

kişilerde akciğer kanseri riski artmaktadır. Hava kirliliğinin akciğer kanseri riskini 

arttırabileceği düşünülmektedir ancak riskin derecesi belirlenememiştir. Çevresel 

radon maruziyetinin de akciğer kanseri gelişimi ile ilişkili olabileceği, coğrafi 

olarak akciğer kanseri yüksekliğine yol açabileceği bilinmektedir. Hava kirliliğine 

yol açan gazlardan radon akciğer kanseri ile ilişkilidir. Yapılan çalışmalarda 

küresel ısınma troposferde radon konsantrasyonunu arttırdığı bildirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

4.2-Kalp ve Damar Hastalıkları 

Uzmanlar, iklim değişikliğiyle beklenen havanın ısınmasının, daha fazla kalp 

rahatsızlığı sorununa yol açabileceğini kaydetti.  

Viyana’da yapılan yıllık kardiyoloji kongresine katılan uzmanlardan Đsveç 

Karolinska Enstitüsü kardiyoloji bölümünden Dr. Karin Schenck-Gustafsson, 

“Eğer gelecek 50 yılda hava birkaç derece daha ısınırsa, kesinlikle daha fazla kalp 

ve damar hastalıkları göreceğiz.” dedi. 

 



Đnsanların sıcakta daha fazla kalp rahatsızlığı sorunu yaşadığı bilinirken bazı 

uzmanlar, konunun üzerinde daha fazla dikkatle durulmasının gerekli olduğunu 

kaydettiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzmanlara göre, yüksek sıcaklıklarda hararetten kurtulmak için terliyoruz ve bu 

süreçte kan, daha serin olan deriye yöneliyor ve kan damarları açılıyor. Ve 

sırasıyla da kalp hızı ve kan basıncı (tansiyon) düşüyor. Bu düzen de yaşlı ve kalp 

damar sistemi zayıf olanlarda tehlikeli olabiliyor. 

Avrupa’da 2003’te görülen sıcak hava dalgasında Ağustos ayının ilk iki haftasında 

yaklaşık 3 bin 500 kişi ölmüştü. Sadece Fransa’da sıcaklığın artmasına bağlı 

olarak yaklaşık 15 bin kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar, ölenlerin çoğunun, aşırı 

sıcaklarda kalp rahatsızlığı görülen yaşlılar olduğunu söylüyor. 

Bu arada, Yunanistan’daki son yangın felaketi gibi olayların sorunu daha da 

ağırlaştırabileceği, son 10 yılda Güneydoğu Asya’da 

orman yangınlarının sayısındaki artışın, kalp 

rahatsızlıklarında tırmanışa yol açtığı belirtiliyor. 

Doktorlar, iklim değişikliğiyle artacağı tahmin edilen 

hava kirliliğinin de kalp rahatsızlıklarında etkisi 

olduğundan şüpheleniyorlar. 

 4.2.1- Kalp Yetersizliği 

Kalp özel bir kas dokusundan yapılmış mekanik pompa gibi çalışan bir organdır. 

Vücut dokularına oksijen ve besin sağlamak amacıyla günde yaklaşık 6000-7000 

litre kan pompalar. Kalbin iş gücünün ciddi olarak bozulması nedeniyle; 



istirahatte ve normal aktiviteler sırasında, dokuların ihtiyaçlarını karşılayacak 

miktarda kanı pompalayamaz ve ortaya “kalp yetersizliği” tablosu çıkar. 

 
5-SICAK HAVA, SELLER VE FIRTINALARA BAĞLI PSĐKĐYATRĐK 

RAHATSIZLIKLAR 

şüphesiz, küresel ısınma sebep olduğu sıcak hava, seller ve fırtınalara 

bağlı olarak insanlarda çeşitli psikiyatrik hastalıklar da oluşturmaktadır.bu 

rahatsızlıklar: 

� Bellek yorgunluğu 

� Öfke 

� El titremesi 

� Uyku düzensizliği 

� Bulanık görme 

� Heceleri karıştırarak okuma şekillerinde 

olabilir. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6-ÖZET 
 
 
 

 



7-REFLEXĐON 
 
NEDEN BU KONUYU SEÇTĐK? 
 
Günlük hayatımızda sürekli karşımıza çıkan küresel ısınma konusu doğadaki tüm 

canlıları etkilemekte. Tüm bu etkilerden en çarpıcı ve korkutucu olanlarından 

birisi de insan sağlığına etkileri. Bu çalışma ile küresel ısınmanın daha önce ele 

almadığımız bir yönünü ele almak istedik. 

   

 PORTFOLYO ÇALIŞMAMIZIN OLUMLU YÖNLERĐ 

 
� Konu yeterli yazılı kaynak bulmaya elverişli idi. 

 
� Konu güncel bir konu olduğu için çok fazla bilgi içeriyordu 

 
� Birlikte ortak zaman bulup çalısmamız kolaylık sağladı. 
 

   
  PORTFOLYO ÇALIŞMAMIZIN EKSĐK YÖNLERĐ 

 
 
� Bazı konu başlıklarında yeterli görsel kaynak olmayışı 
 
� Bulduğumuz bilgileri taraması çok kapsamlı olduğu için zordu. 
 
� Bulduğumuz kaynakların güvenirliliğinin tam olarak emin olamayışımız. 
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