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HEDEF SORU:Küresel ısınma ve HEDEF SORU:Küresel ısınma ve 

enfeksiyon hastalıkları üzerine etkisi enfeksiyon hastalıkları üzerine etkisi 

nedir?nedir?



KÜRESEL ISINMA NEDİR ?

• İnsanlar tarafından atmosfere 
salınan gazların sera etkisi
yaratması sonucunda dünya 
yüzeyinde sıcaklığın 
artmasına küresel ısınma
deniyor.

• Daha ayrıntılı açıklamak 
gerekirse dünyanın yüzeyi 
güneş ışınları tarafından 
ısıtılıyor.



• Atmosferde bulunan Karbondioksit (CO2), 
Metan (CH4), Su buharı (H2O), Diazot monoksit 
(N2O) ve kükürt oksitler gibi gazlar dünyaya 
düşen ışınları emdiklerinden daha çok 
dünyanın çevresine yaydığı sıcak ışınları, yani 
ısıyı aynen bir seranın tuttuğu gibi tutarlar. Bu 
şekilde oluşan, atmosferin ısıtma ve yalıtma 
etkisine sera etkisi denir .Bu etkiye neden olan 
gazlara, yerden dönen ışınların uzaya 
kaçmasına izin vermeyip bir seranın şeffaf 
tavanı gibi işlev görüp sıcaklığı arttırdıkları için 
“sera gazları” denir.. Dünya atmosferi cam 
seralara benzer bir özellik gösterir.

• Yer yüzünde kirlenmemiş atmosfer 
yaklaşık % 78 azot, % 21 oksijen, % 0,9 
argon, % 0.03 kadar karbon dioksit ve 
çok az olarak da neon, kripton, ksenon ve 
helyum gibi diğer soy gazları içerir. 

SERA ETKİSİ NEDİR?



Karbondioksit (CO2)

Genelikle;
• Organik maddelerin çürümesi
• Hayvan ve insanların solunması
• Yanardağ patlamaları
• Fosil yakıtların yakılması 
sonucu açığa çıkar.

BAZI SERA GAZLARI

Kömür Petrol Doğal gaz



Kişi başına düşen CO2 salımı



Metan (CH4)

• Karbondioksit (CO2)’e oranla 20 kat daha fazla ısıyı 
tutmaktadır.

• Genellikle Kömür, doğal gaz ve petrol üretimi ile 
atmosfere dahil olmaktadır.

Çöp Yığınları Hayvan Gübresi Pirinç TarlalarıBataklıklar



• Atmosferde en çok miktarda 
bulunmaktadır.

• Okyanuslar, göller ve 
• akarsulardan atmosfere 

karışmaktadır.

Su buharı (H2O)

Halokarbonlar

Buzdolapları

İtici gazlar
KlimalarBilgisayar 

Temizleyicileri



Diazot monoksit (N2O)

• Çok güçlü yalıtkanlık özelliği olan bir gazdır.

• Aynı miktarda karbondioksite oranla üç yüz kat daha 
fazla ısıyı tutma özelliğine sahiptir. 

• Tarım topraklarının işlenmesi

• Fosil yakıtların yakılması

Egzoz Gazları Azotlu Gübreler Anız Yakma



Sera gazlarının küresel ısınmadaki payları



KÜRESEL SERA GAZI 
SALIMLARI 

(42 milyar ton eş-CO2/yıl)

Sanayi
14%

Binalar
8%

Atık
3%

Tarım
14%

Diğer enerji
5%

Ulaştırma
14%

Isı-Elektrik
24%

Arazi Kullanımı
18%

Enerji:         %65
Enerji Dışı:   %35



Küresel sıcaklık 2.4 derece artarsa

• Su sıkıntısı başlayacak
• Kuzey Amerika'da kum 

fırtınaları tarımı yok 
edecek.

• Deniz seviyeleri 
yükselecek.

• Peru'da 10 milyon kişi su 
sıkıntısı çekecek.

• Mercan kayalıkları yok 
olacak. 

• Gezegendeki canlı 
türlerinin yüzde 30'u yok 
olma tehlikesiyle karşı 
karşıya kalacak.



Küresel sıcaklık  5.4 derece artarsa

• Denizler 5 m. Yükselecek

• Deniz seviyesi ortalaması 
70 metre olacak.

• Dünyanın yiyecek stokları 
tükenecek.



Küresel sıcaklık  6.4 derece artarsa

• Göçler başlayacak

• Yüz milyonlarca insan 
uygun iklim koşullarında 
yaşamak umuduyla göç 
yollarına düşecek.



KÜRESEL ISINMANIN  İKLİM 

DEĞİGİKLİĞİ  ÜZERİNE ETKİSİ



• Gezegenimizde yaşama olanak veren 
çevre koşullarını güneşin ısı ve ışık 
sağlayan ışınlarıyla atmosferin 
koruyuculuğuna borçluyuz. Atmosfer 
bizi uzayın soğuğundan korur, güneş 
ise canlı ya da cansız doğadaki her 
değişime enerji sağlayan bir güç 
kaynağı durumundadır. İklim, bir 
yerdeki hava koşullarının geniş bir 
zaman ve bölge üzerinde ortalamasıdır. 

• Bir bölgedeki iklimi belirleyen unsurlar, 
sıcaklık, rüzgar, havadaki nem , 
basınç,ve bunların gün ve yıl içinde 
nasıl değiştiğidir. İklimi etkileyen birçok 
faktör vardır. Bölgenin denize yakınlığı, 
enlemi, deniz seviyesinden yüksekliği, 
dağlar ve diğer fiziki faktörler iklimi 
etkiler.



• Ekvator'dan kutuplara doğru düzenli bir biçimde iklim 
kuşakları sıralanır, bunların hepsinin kendine özgü bitki 
örtüleri vardır. İklimin, yüzey şekillerinin, akarsularla 
göllerin, bitki ve hayvanların hepsi birlikte yeryüzü 
üstündeki çeşitli yaşam alanlarını oluşturur; buna doğal 
yapı adı verilir.



• Herkes tarafından benimsenmiş ideal bir iklim kuşakları ayrımı yoktur. 
Kuşaklar genellikle yalnızca ısı ve yağışa göre belirlenmiş ve bunların 
canlılar dünyası, yani bitki ve hayvanlar üstündeki etkilerine göre 
düzenlenmiştir. Doğal olarak, belirli bir iklimin egemen olduğu yerde 
de orman, step, çöl ya da tundra gibi belirli bir bitki örtüsü bulunur



MATEMATİK İKLİM KUGAKLARI

• Matematiği iklim kuşakları ile sıcaklık kuşakları birbirinden farklıdır. 
Çünkü matematiği iklim kuşaklarında eksen eğikliği, sıcaklık 
kuşaklarında ise sıcaklıklar esas alınmıştır.

• Ekvator’la ekliptik arasındaki açı 
23˚27’ dan daha büyük olsaydı;

• Dönenceler Ekvator’dan uzaklaşırdı. 
Kutup daireleri de Kutup noktalarında 
uzaklaşırdı. 

• Tropikal kuşak ve Kutup kuşağı 
genişler, Orta kuşak daralırdı. 

• Güneş ışınlarının dik geldiği alanlar 
genişlerdi. 

• Gece ve gündüz arasındaki zaman 
farkı artardı (Ekvator hariç). 

• Mevsimlik sıcaklık farkları artardı. 
• Ekvator çevresinde ortalama sıcaklık 

azalırdı. 

• Ekvator’la ekliptik arasındaki açı 23˚27’ dan küçük olsaydı yukarıdaki 
sonuçların tam tersi olurdu.



• Sıcaklık kuşaklarının sınırları deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklık 
esas alınarak belirlenir. Sıcaklık kuşaklarının oluşmasında Yer’in şekli, 
kara ve denizlerin dağılışı, sıcak ve soğuk su akıntıları ile genel hava 
dolaşımı etkili olmuştur.

• Sıcak Kuşak: Yıllık ortalama deniz seviyesi sıcaklıklarının 20˚C ve üzerinde
olduğu alanları kapsar. Sıcak kuşakta yaz şartları egemendir.

• Orta Kuşak: Yıllık ortalama deniz seviyesi sıcaklıklarının 10˚C ve 20˚C 
arasında olduğu alanları kapsar. Yılda dört mevsimin belirgin şekilde yaşandığı 
tek kuşaktır. 

• Soğuk Kuşak: Yıllık ortalama deniz seviyesi sıcaklıklarının 10˚C’nin altında
olduğu alanları kapsar. Soğuk kuşakta kış şartları egemendir. 



• Küresel ısınmanın önemli etkilerinden olan iklim 
kuşaklarının kayması sonucu, yağmur kuşağı 
kuzeye doğru genişleyecek. Ancak bu 
genişleme sonunda yağışlar her bölgede 
artmayıp, belli bölgelerde yoğunlaşacak.

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



• Daha güneyde kar 
yağışı azalırken, 
yağmurlarda bir artış 
olacak; karın toprakta 
kalma süresi azalacak. 
Giddetli yağmurlar daha 
sık yağacak ve daha 
çok su bırakacak.

• Sağanak yağışların 
artışı, yüzey nemliliğini 
ve bitki örtüsünü 
etkileyecek. Bunun 
sonucunda suyun 
toprakta süzülmesi 
azalacak, seller artacak. 



• Grönland’daki buzulların erimesi deniz seviyesini 7 
metre arttırabilir.

Dünyada gerçekleşen bazı değişiklikleri örnek olarak verecek 
olursak:

��Kuzey kutbundaki kalıcı buzulların erimesi bu hızla giderse Kuzey kutbundaki kalıcı buzulların erimesi bu hızla giderse 
20 yıl sonra yazın kuzey kutbunda buz örtüsü kalmayacak (bu 20 yıl sonra yazın kuzey kutbunda buz örtüsü kalmayacak (bu 
deniz seviyesini fazla etkilemiyor)deniz seviyesini fazla etkilemiyor)



� Kuzey Kuzey 
Atlantik akıntısı Atlantik akıntısı 
durursa kuzey durursa kuzey 
yarım kürede yarım kürede 
deniz deniz 
seviyesine 1     seviyesine 1     
metre daha metre daha 
yükselme yükselme 
olabilir.olabilir.



• Pek çok bölgede kuraklık, 
seller, orman yangınları 
artıyor. Akdeniz 
bölgesinde İtalya ve 
Avusturya’da kuraklık 
belirgin olarak başladı

• Yeraltı su seviyeleri 
kuraklık ve kalıcı kara 
buzullarının erimesi 
nedeniyle en az 10 cm 
düşecek.



• Tropikal bölgelerde 
kasırga ve tayfunlar 
artıyor. Deniz suyu 
yüzeyindeki sıcaklığın 
artması nedeniyle bu 
kasırga ve tayfunların 
taşıdığı enerji ve 
yıkıcılık artıyor.

• 1970’den bu yana 
kasırgaların şiddeti ve 
sıklığı giderek artıyor, 
2005 kasırga sezonu 
tüm zamanların 
rekorunu kırdı. 



KÜRESEL  ISINMANIN  SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ

Küresel ısınmaya bağlı olarak hava 
sıcaklığının yükselmesi, atmosferdeki 
ozon miktarının artması ve bunlara 
bağlı olarak iklim değişikliklerinin 
görülmesi insan sağlığını doğrudan
ve olumsuz olarak etkilemektedir. Bu 

olumsuzlukların başında; "kanser, 
körlük ve enfeksiyon" hastalıkların baş 
göstereceği bilinmektedir .

İnsan sağlığı üzerine direkt etkileri Kalp, 
solunum yolu, psikolojik rahatsızlıklar,K

İnsan sağlığı üzerine dolaylı etkileri Su 
kaynaklarının azalması nedeniyle ortaya 
çıkabilecek hastalıklarK



İklim  değişikliği ,  kentsel  hava  
kirliliği ve sağlık üzerine etkileri

• Hava  kirliliğine  uzun  süre  maruz  
kalma  ciddi  sağlık  problemlerine  yol  
açar.Hava  kirliliğine  yol  açan  
gazlardan  radon  akciğer  kanseri  ile  
ilişkilidir.

• Yapılan  çalışmalarda  küresel  ısınma  
troposferde  radon  konsantrasyonunu  
arttırdığı  bildirilmektedir.

• Temel  hava  kirleticileri  ozon, sülfür  
dioksit, karbon  monoksit, nitrojen  
dioksit, kurşun  ve  partiküllerinin  insan  
sağlığı  üzerinde  olumsuz  etkileri  
vardır.

• Bu parçacık  ve  gazların  
konsantrasyonu  küresel  ısınmadan  
etkilenmektedir.



• Ozon  gibi  kirleticiler  
fotokimyasal  reaksiyon  ile  
ortaya  çıkmaktadır.

• Bu  reaksiyonlar  hava  
sıcaklığı  ile  artmaktadır.

• ABD  yapılan  bir  çalışmada  
• 4 C lık bir  artışın  ozonu  %10  

artıracağı  rapor  edilmiştir.
• Starotosferik ozonun  

azalmasıda ozon  
konsantrasyonunu  artıracak  
diğer  etmen  olacaktır.

• Çocuklar  yetişkinlere  göre  
daha  fazla  risk  altındadır.



• İklim  değişikliği  orman  ve  çiftlik  
arazilerinde  yangınların  görülme  riskini  
arttırmaktadır.  İnce  hava  dumanı  
şeklinde  oluşan  hava  kirliliğide sağlığı  
olumsuz  etkilemektedir.

• CDC  1998  yılında  Florida  yangınında  
astım, bronşit ve  göğüs  kanseri  
nedeniyle  acile  başvuranların  sayısında  
önemli  derecede  artış  olduğunu  
bildirmiştir.

• Malezyada büyük  yangında  hastaneye  
yatışlarda  2-3  kat  artış  olmuştur.

• Sellerden  sonra  hem  gelir  düzeyi  
düşük  hem de  gelir  düzeyi  yüksek  
olan  ülkelerde,  ishalli  hastalıklar  ve  
solunum  yolu  hastalıklarında  artış  
olmaktadır.

• Toksik, biyolojik  ve  kimyasal  ajanlar  
artmaktadır.



KÜRESEL ISINMANIN NEDEN OLDUĞU 
ENFEKSİYON HASTALIKLARI

1. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 2.Tifo 3.Kolera 4.Sıtma:

5.Kuş Gribi 6.Tüberküloz
Tıptaki tüm ilerlemelere rağmen enfeksiyon hastalıkları dünya için 
büyük bir sorun oluşturmaktadır. Özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde sık görülen hastalıklar dünyadaki ölümlerin 
4'te birine neden olmaktadırlar.

Seyahat , ticaret, çatışma ve savaşlar sosyal yapıyı 
bozmakta, kişisel davranış değişiklikleri, insanların yol 
açtığı yaygın orman tahribatları ve sonuçta oluşan iklim 
değişiklikleri enfeksiyon hastalıklarını olumsuz etkilemektedir.

Başta ormanların ortadan kaldırılması olmak üzere çevreyi 
bozan şartları kontrol altına almaya engel olan politik bilgisizlik, 
aldırmazlık ve inat devam ettikçe insanlık daha büyük risklerle 
karşılaşacaktır. Tıbbi teknolojinin ve sunduğu imkanların akılcı
olmayan kullanımı da riskler taşımaktadır .

7.Solunum Yolu Hastalıkları



Enfeksiyon hastalıkları artık günümüzün sık rastlanılan hastalıkları arasındadır.
''Dünyamız ısındığı ve küresel ısınma devam ettiği sürece enfeksiyon 
hastalıklarının artışı kaçınılmaz olacaktır.

Küresel ısınmanın neden olduğu 
kuraklıkla beraber , dünyada 
tüberküloz, kuş gribi ve salgın 
hastalıkları gibi  enfeksiyon 
hastalıklarının arttığı saptanmıştır.



Kırım-Kongo Hemorajik Ateş (KKHA),keneler 
tarafından taşınan Nairovirüs isimli bir 
mikrobiyal etken tarafından neden olunan ateş, 
cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular 
ile seyreden hayvan kaynaklı bir enfeksiyondur. 
Son yıllarda tedavide görülen gelişmelere 
rağmen, bu enfeksiyonlarda ölüm oranları hala 
yüksektir.

1. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi:



BÖLGESEL  VE  ULUSAL  BİR  
ÖRNEK

KIRIM-KONGO  
KANANAMALI  

ATEGİ



Virüsün Tarihçesi

• 1944-45           Kırım
– Kırım Kanamalı Ateşi

• 1956                Kongo
– Kongo Hastalığı

• 1968
– İki etkenin biyolojik olarak aynı olduğu bulunmuş

• 1979
– İki coğrafik bölgenin adına uygun olarak

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



Larva Nimf Erkek erişkin
kene

Dişi erişkin
kene

Nimf (deriye yapışmış)

Erkek erişkin
Hyalomma

Dişi erişkin
Hyalomma

Dişi erişkin
Hyalomma kan emmiş



2.Tifo:

Tifo, kirli içme suları ve pis yiyeceklerle bulaşan mikrobik bir 
hastalıktır. Genelde salgın şeklinde ve yaz-sonbahar aylarında 
görülür. Tifo kalbi, beyni, böbrekleri, akciğerleri, karaciğeri, göz ve 
kulak sinirlerini etkiler. Hastalık etkeni Salmonella typhi adlı bir 
bakteridir. Bu mikrop vücuda girdikten 7-15 gün sonra hastalık 
ortaya çıkar. 



Tifodan Korunma 

İçme ve kullanma sularının kontrolü 

Besin hijyeni

Lağım ve kanalizasyon tesislerinin hijyen şartlarına uygun duruma getirilmesi 

Tifo aşısı: Kesin koruyucu değildir. Ölü tifo aşısı % 51-67 oranında koruyuculuk 
sağlar. Canlı atenüe oral aşı ise yakın oranlarda koruyuculuğa sahiptir ve yan 
etkileri daha azdır. 

Belirtileri

Tifo genelde 4 hafta sürer. İlk başlarda iştahsızlık, yorgunluk ve baş ağrısı 
şeklinde seyreder ve ateş hafif yüksektir. 1. haftanın sonuna doğru ateş 40 
dereceye kadar çıkar. Karın ağrısı oluşur. Baş ağrısı artar ve sürekli hale gelir. 
Hasta kendini çok yorgun hisseder. Hastanın vücudu kurudur ve terlemez. Bazı 
vakalarda burun kanaması da olabilir.



3.Kolera:

Kolera, Vibrio cholerae isimli bakterinin neden olduğu bağırsak enfeksiyonuna 
bağlı olan, akut ve şiddetli ishal ile seyreden bir hastalıktır. dışkı bulaşmış kirli su 
ya da bu sularla yıkanmış gıdalar aracılığı ile yayılır. Gelişmiş ülkelerde kolera 
salgınları artık pek sık yaşanmazken, temiz suyu bulmanın zor olduğu ve 
kanalizasyon sistemlerinin tam olarak gelişmediği 2. ve 3. dünya ülkelerinde 
büyük çaplı kolera salgınları yaşanabilmektedir. 

Önlem :
Her şeyden önce su kaynaklarının ve içme suyunun temiz olması çok önemlidir. Eğer 
kullanılacak suyun temizliğinden şüphe varsa, suyun önce kaynatılıp sonra kullanılması daha 
sağlıklı olacaktır. Dışkıların hijyenik bir biçimde yaşama ortamından uzaklaştırılması, düzgün bir 
kanalizasyon sistemi çok önemli bir faktördür. Pişmemiş yiyeceklerin yenmemesi, çiğ gıdalardan 
uzak durmak ve üzellikle çiğ balık ve kabuklu deniz ürünlerinin tüketilmemesi koleraya karşı 
korunmak için önemlidir.



4.Sıtma:

Gece sıcaklığının artmasının sivri sinekler ve 
dolayısıyla sıtma hastalığına ortam hazırladığı
Tespit edilmiştir. 

Sıtma, hastalık yapıcı bir grup parazit olan plazmodiumların, dişi anofel 
sivrisinekleriyle insanlara bulaşmasıyla yayılan ateşli bir hastalıktır.

Belirtileri :
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.

Korunma: 
Sıtmayla mücadelede en önemli hususlardan birisi sivrisineklerle mücadeledir. Bunun 
için de en kıymetli yol anofel türlerini yok etmektir. Bunlarla beraber bütün su 
birikintilerinin, bataklıkların kurutulması, nehirlerin, akarsuların düzenlenmesi 
gerekmektedir. 



5.Kuş Gribi:

Kuş gribi tavuk, kaz, ördek gibi kanatlı hayvan-
larda kitlesel ölümlere yol açan ve aslında bir 
hayvan hastalığının etkeni olan H5N1 virusünün
insanlarda yaptığı enfeksiyonel hastalıktır. 

Belirtileri:
Kuş gribinin insandaki bulgularının  ateş  öksürük 
baş ağrısı kas ağrısı  göz enfeksiyonu  zatürree 
ağır solunum yetmezliği ve ciddi yaşamsal 
komplikasyonlar olduğuna işaret eden Prof. Dr. Genol 
H5N1 virüsünün pozitif çıkması durumunda ölüm riskinin 
yüzde 58 olarak tespit edildiğini söyledi.

Kuşlarla ilgili ne tür önlemler alınabilir?
En önemli kontrol önlemi hastalıklı ya da virüse maruz 

kalmış/kalmış olma ihtimali olan hayvanı mümkün olduğu 
kadar hızlı itlaf etmektir. İtlaf edilmiş hayvanların mutlaka 
uygun şekilde gömülmesi gerekir (kireçlenerek ve yeterli 
derinliğe gömülerek). Çiftliklerin karantinaya alınması ve 

çok dikkatli dezenfeksiyon uygulanması gerekir.



Tıpta tüberküloz olarak adlandırılan verem  hastalığına halk arasında ince hastalık da 
denmektedir. Tüberküloz, asıl olarak akciğerlerde yerleşen, fakat kan ve lenf yoluyla 
tüm vücuda dağılabilen mikrobik, bulaşıcı, süreğen bir hastalıktır.

Verem veya tüberküloz, ana etkeni Mycobacterium tuberculosis (Koch basili) olan 
enfeksiyon hastalığıdır.

6.Tüberküloz:

Halen yılda üç milyon kişi tüberküloz nedeniyle ölmekte olup her yıl 8 milyon yeni 
tüberküloz hastası teşhis edilmektedir. 



Nasıl bulaşır?

Tüberküloz sinsi ve yavaş ilerler. Hastalar genellikle aylardır devam ede gelen halsizlik, 
iştahsızlık, kilo kaybı, hafif ateş, geceleri terleme gibi yakınmalarla hekime başvururlar. Zamanla 
bunlara öksürük ve balgam çıkarma da eklenir. Balgamda kan da gelebilir. Ağrıya pek 
rastlanmaz. Akciğer dışı organ tüberkülozlarında tutulan organla ilişkili yakınmalar bulunabilir. 
Örneğin idrarla ilgili şikayetler, boyunda lenfadenopati gibi. Bu sayılan yakınmaların hiç birisi 
tüberküloza özgü olmayıp diğer bir çok hastalıkta da rastlanabilen şikayetlerdir. Bu nedenle bu tür 
şikayetleri olan hastaların mutlaka konunun uzmanı bir hekim tarafından değerlendirilip, ğöğüs
röntgeninin çekilip araştırılması gerekir. 

Tüberkülozdan Korunma
Öncelikle hasta kişilerin teşhis edilip tedavi edilmesi gerekir. Çünkü kaynak onlardır. Bir hasta 
yılda ortalama 10 sağlam kişiye hastalığı bulaştırmaktadır. İkinci olarak hasta kişiden sağlam 
kişiye geçişin önlenmesi gerekir. Bunun için hastanın yaşadığı mekanın havalandırılması, negatif 
aspiratörlerle havanın temizlenmesi, ultroviyole ışınlama yapılmasa hastanın maske kullanılarak 
basil saçılmasının önlenmesi faydalı olabilir.Eğer evde bir kişi tüberküloza yakalandı ise o hane 

halkı taranmalı ve gereken kişilere koruyucu tedavi uygulanmalıdır.

Korunma yöntemlerinin başında,hastaların erken tanısı, hızlı, etkin biçimde
tedavisi ve hasta kişiden sağlam kişiye bulaşma yollarının engellenmesi gelir. 



Ağız, burun, boğaz ve bademciklerin iltihaplanmasına üst solunum yolu 
enfeksiyonları denir. Küresel ısınmayla birlikte atmosferdeki ozon miktarının artması 
sonucu hava kirliliğine bağlı astım ve akciğer gibi solunum yolu hastalıklarında artış 
gözlenmektedir.

7.Solunum Yolu Hastalıkları:



İklim  değişikliği  ve  enfeksiyon  
hastalıkları

• Küresel ısınma, insanlık için değişik felaketlere neden olma yanında, 
enfeksiyon hastalıkları sıklığı ve etkenlerini de etkilemektedir. Bir 
süre sonra enfeksiyon hastalıklarının coğrafyası da değişecektir.

• Hem  sıcaklığın  hem de  yüzey  sularının    enfeksiyon  hastalıkları  
üzerinde  önemli  etkileri  bulunmaktadır.  Dang  ve  sarı  humma  
gibi  viral hastalıklar, kabaca, virüslerin sebep olduğu hastalıklar 
bütününe denir. insanlarda görülen viral hastalıklar, frengi, 
kabakulak, kızamık, çiçek, grip, nezle ve aids ‘dir. 

sıtmayı  yayan  sivrisinek  türlerinin  özel  bir  önemi  bulunmaktadır.

• Sivrisinekler  yavrulamak  için  durgun  suları  kullanmaya  ve 
yetişkinler  yaşamlarını  sürdürebilmek  için  nemli  ortama  ihtiyaç  
duyarlar.

• Daha  yüksek  sıcaklıklar ürümelerini  artırmaktadır.  



İklim  değişiklerinin  gıda  
kaynaklarına  etkisi

• İklim  değişikliği  toprak  kalitesine, bitki  hastalıklarının  
insidansını ve  tohum  ve  böcek  popülasyonunu  
değiştirerek te  etkili  olacaktır.

• Bundan  sonraki  50  yılda  iklim  değişikliğinin  gıda  
üretimini  etkileyeceği  tahmin  edilmektedir.

• Tarımda  coğrafi  değişiklikler  ve  ürün  değişiklerinin  
olması, sulamada  kullanılan  su  miktarının  azalması,  
deniz  seviyesinin  yükselmesine  bağlı  olarak  toprak  
kaybı  olmasına  ve  topraktaki  tuz  miktarının  artması  
kaçınılmazdır.

• Deniz  seviyesinin  yükselmesine ve  su  sıcaklığının  
değişimine  bağlı  olarak  deniz  ürünlerinde  azalma  
olacağı  bildirilmektedir.

• Deniz  mikroorganizmalarının  neden  olduğu  enfeksiyon  
hastalıklarında da  artış  olacaktır.



İklim  değişiklerinin  gıda  
kaynaklarına  etkisi

• Özellikle  immün sistemi  baskılanmış  kişilerde  
Parahemolitucus toksini  ile  kontamine olmuş bir 
parazit istiridye  tüketimi  ölümlere  neden  olmuştur.

( kontamine,virus yada bakteri ile bulaşık olmak anlamına 
gelmektedir) 
Yine  kontamine olmuş  midye  tüketimine  bağlı  ciddi  
sağlık  sorunları  bildirilmiştir.

• Alg  toksini  ile  kontamine olmuş  taze,  konserve  veya  
donmuş  balık  tüketimi  benzer  hastalıklara  neden  
olmuştur.



İklim  değişikliğinin  sağlık  üzerine  olan  
etkilerini  azaltmak  için  ne  yapılabilir?

• 1-Primordial koruma : İklim  değişikliğinin  
tamamen  önlenmesi

• 2-Primer korunma: Çevresel  etkenler  nedeni  
ile  hastalıkların  başlamasını  önlemek  için  
alınacak  tüm  önlemler 

• 3-Sekonder koruma:  hastalıklar  ortaya  
çıktıktan  sonra  alınacak  önlemler

• 4-Tersiyer  koruma :  Hastalıklar  sonucu  ortaya  
çıkan  morbidite ve  mortaliteyi azaltacak  tüm  
önlemler



İklim  değişikliği’nin  sağlık  etkilerini  
azaltmak  için  yapılması gerekenler

-Adaptasyon  müdahalelerinin  amacı,  iklim  değişikliğinden  ölümleri  
azaltmak, hastalık  yaralanma  ve  sakatlık  maliyetini  olabildiğince  
azaltmaktadır.
- İklimle  ilişkili  enfeksiyon  hastalıkları  için  halk  sağlığı  programları  
geliştirilmeli
- Coğrafi  olarak  hassas  bölgelere  sürveyans sistemleri  
kurulmalı.sürveyans, sağlık uygulamalarını planlama, müdahale ve 
değerlendirme için gerekli sağlık bilgilerinin; bilmesi gereken kişilere 
zamanlı dağıtılması ile yakından ilişkili olarak devamlı
ve sistematik toplanması, analizi ve yorumudur 
-Epidemilere (salgın hastalıklara) hazır  olunmalı
- Aşı  programları  yaygınlaştırmalı



- Vektör  kontrolu için  uygun  pestisitler kullanılmalı.

(Pestisit, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak, ya da 
zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan

karışımlardır) 

- Profilaksi(hastalığı baskılamak için yapılan ilaç tedavisi ) ve  tedavi  
amacı  ile  ilaç  stokları  oluşturulmalı

- İklim değişikliklerine bağlı sağlık ve çevre sorunlarını tüm sağlık 
personelleri bilmeli ve gerekli koruyucu önlemleri alabilmeli



KÜRESEL ISINMANIN SONUÇLARI NELERDİR?

1.Küresel Isınma ve Enfeksiyon Hastalıkları Sorunu
2. Çevre Kirliliği Sorunu
3.Hızlı Nüfus Artışı Sorunu
4.Doğal Bitki Örtüsü Tahribi Sorunu
5.Su Kaynaklarını Azalması Sorunu
6.Ozon Tabakasının Tahribi Sorunu
7.Biyoçeşitliliğin Azalması Sorunu
8.Su Ürünlerinin Azalması Sorunu



• Sera gazlarını fazla üretiyoruz • Ormanları yok ediyoruz, 
yakıyoruz.

• Çarpık kentleşiyoruz

• Hızlı sanayileşiyoruz

• Denizlerdeki bitkisel 
planktonların  
yok olmasına sebep oluyoruz

Küresel ısınmaya biz sebep oluyoruz
!
Küresel ısınmaya biz sebep oluyoruz
!

• Yanlış tarım yapıyoruz



Dünyadaki iklim değişiklikleri, enfeksiyon yoluyla bulaşan bazı hastalıklar 
ile solunum yolu hastalıklarını artırırken, fırtına ve yangınların yol açtığı 
yaralanmalarla da sağlığı etkileyecek. Küresel ısınma nedeniyle tatlı su 
kaynakları azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu durum geniş çaplı 
enfeksiyonların ortaya çıkmasına neden olacak.

Enfeksiyonların genişlemesi ile sürelerinin uzaması ile bakteri ve 
virüslerin ilaçlara olan direnç mekanizmalarını değişebilir ve kullanılan 
antibiyotikler belki etkisiz kalabilir. Böylelikle küresel ısınmanın sonuçları 
çok daha tehlikeli boyutlara ulaşabilir.

1.Küresel Isınma ve Enfeksiyon Hastalıkları Sorunu



Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz 
halindeki kirletici maddelerin hava, su ve 
toprakta yüksek oranda birikmesi ile çevre 
kirliliği meydana gelmektedir. Başlıca 
kirleticiler şunlardır;Başlıca kirlilik çeşitleri
kirliliği, Su Kirliliği,Toprak Kirliliği,Gürültü
Kirliliği,Radyoaktif Kirlilik’tir.

2. Çevre Kirliliği Sorunu



Sanayileşme, şehirleşme, daha çok tüketim, üretici ile tüketicinin ayrılması, 
uzmanlaşma gibi etkenler sonucu dünya nüfusu patlamış ve nihayetinde 7 
milyara ulaşmıştır. İnsanların bir arada oturduğu şehirlerin giderek 
kalabalıklaşması, genişlemesi, yaşayanların (hem kişi olarak hem de 
işletmeler olarak) temiz su ihtiyaçlarını daha da artırmakta, aynı zamanda 
atık sularının da temizlenmesi zorunluluğunu gündeme taşımaktadır. Doğal 
olarak bu işlemler yoğun enerji kullanımını ve ardından da küresel ısınmayı 
tetiklemektedir.

3.Hızlı Nüfus Artışı Sorunu



4.Doğal Bitki Örtüsü Tahribi Sorunu

Bitki örtüsünün tahribi sonucu toprağın aldığı
yağışı buharlaşma yüzünden kaybetmesi 
nedeniyle göller yok olmakta bu da küresel 
ısınmaya yol açmaktadır.

5.Su Kaynaklarının Azalması Sorunu

Küresel ısınmanın sonuçlarından birisi de yer altı
sularını ve göllerinin yok olmasıdır. Bunun sonucun-
da da dünyamızı büyük bir su sıkıntısı beklemektedir.



6.Ozon Tabakasının Tahribi Sorunu

Zararlı kimyasal maddelerin dünyamızdan 20 
– 30 km uzaklıkta olan ozon tabakasını tahrip 
ederek ozon miktarını azaltması, Ozon 
tabakasının tahribi sonucunda zararlı mor-ötesi 
ışınların yoğun olarak yeryüzüne ulaşması, 
bunların tüm canlılara zarar vermesi (Cilt 
kanseri, katarakt, vb.),tarla ürünlerinin azalması,
sulardaki yaşamın değişmesi sorunları küresel 
ısınmayla bağlantılıdır.



7.Biyoçeşitliliğin Azalması Sorunu

�Yeryüzünde var olan bitki ve hayvan türlerinin azalması sonucunda:
�Ekonomik değer üreten kaynaklar azalıyor
�Ekolojik olarak Ekosistem dengeleri bozuluyor
�Ürün çeşitliliğinin azalışı, beslenme sorunlarını doğuruyor
�Dünyadaki değerli gen kaynakları kayboluyor
�Kaybolan Canlı Türleri;
�8615 Kuş Türünün % 11’i
�4355 Memeli Hayvan Türünün % 25’i
�Bütün Balık Türlerinin % 34’ü
�Tehlike Altındaki Bitki Türü Sayısı:
�ABD’de 4669, Avustralya’da 2245, Türkiye’de 1876, Hindistanda 1236,
Đspanya’da 985. Dünyada 10 – 38 hayvan Türü bir Günde kaybolmaktadır.



8.Su Ürünlerinin Azalması Sorunu

Küresel ısınmayla birlikte su kaynaklarını kuruması,su ürünlerinde ciddi bir düşüşe 
neden olmuştur ve ekonomik açıdan da büyük zararlara yol açmıştır. Özellikle 
gelişmekte olan ülkelerin besinlerinin % 30’unu oluşturan deniz ürünleri, küresel 
ısınmayla birlikte yok olmaktadır.



KÜRESEL ISINMAYI NASIL MİNİMİZE 
EDEBİLİRİZ? NELER YAPABİLİRİZ?NELER YAPABİLİRİZ?



Küresel ısınmanın yaratacağı felaket 

senaryolarından çok azının bile oluşmasını 

istemiyorsak an basta sera gazlarının 

artışını sınırlandırmak, hatta miktarlarını 

azaltmak zorundayız



1,7 kg Oksijen

Yetişkin Bir Ağaç 1 
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Yetişkin Bir Ağaç 1 
Saatte
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KuraklıkAşırı sıcaklık ve yangınlar 

Bizleri bekleyen tehlikelerBizleri bekleyen tehlikeler



Seller Kasırgalar

2005 yılı Katrina ve Wilma, 
2007 yılı Florida Kasırgaları

Bizleri bekleyen tehlikelerBizleri bekleyen tehlikeler



Açlık, yoksulluk ve hastalıklar

Bizleri bekleyen tehlikelerBizleri bekleyen tehlikeler

Önce adalar, sonra kıyılar 
sular altında kalacak



Küresel Isınmaya Karşı Koruyucu ÖnlemlerKüresel Isınmaya Karşı Koruyucu Önlemler

Güneş enerjisinden yaralanmalıyız



Küresel Isınmaya Karşı Koruyucu ÖnlemlerKüresel Isınmaya Karşı Koruyucu Önlemler

Foto : 
A.Aydemir

Ormanları korumalıyız
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Üretiminden sorumlu olacağımız 
Karbondioksiti tüketmek için kaç fidan 
dikmemiz gerekir?

Üretiminden sorumlu olacağımız 
Karbondioksiti tüketmek için kaç fidan 
dikmemiz gerekir?



NELER YAPILABİLİR?

• Ülkeler bazında geniş önlemlerin alınması, en 
geniş kapsamlı önlem. Doğru enerji 
kaynaklarının kullanılması, fosil yakıttan uzak 
durulması bu önlemlerden birkaçıK 

• 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.



Peki bize düsen görevler??

-Enerji dostu ampuller kullanılmalı.
-Televizyonlar bekleme konumunda bırakılmamalı.
-Doğru ışıklandırma kullanılmalı.
-Klima yerine vantilatör kullanılmalı.
-Eşyalar, radyatörleri kapatmayacak şekilde 
yerleştirilmeli.

-Bilgisayarlar bekleme konumunda bırakılmamalı.



-Geri dönüşümü mümkün olan şişe ve kutulardaki yiyecek ve 
içecekleri tüketin.

-Kağıtları geri dönüşüm çöp kutusuna atın.

-Evler ısı kaybına karşı yalıtılmalı.



-Buzdolabınızın kapısının iyi kapanıp 
kapanmadığını kontrol edin.



-Toplu taşıma araçları tercih edilmeli.

-Kısa mesafelere arabayla gitmek 

yerine, yürümeli.

-Kurşunsuz benzin tüketen araçlar 

tercih edilmeli.

-Aracın taşıma kapasitesi aşılmamalı.

-Uzun duraklamalarda aracın kontağı    

kapatılmalı. 



Enerji tasarruf eden ampul kullanın.
Odadan çıktığınızda mutlaka lambaları söndürünüz.



-Tüketiciler, uzun ömürlü 
ürünlere yönelmeli.
-Geri dönüştürülemeyen 
ambalajlarda satılan 
ürünler alınmamalı.
-Başta PVC olmak üzere, 
plastik ambalajlardan 
kaçınmalı.
-Gişe ve kavanoz gibi 
cam ürünler tercih 
edilmeli.
-Plastik poşet ve yiyecek 
kapları gibi ürünler 
yeniden kullanılmalı.
-Alışverişlerde plastik 
poşet kullanılmamalı 



- Çamaşır suyu tüketimi en aza indirilmeli.
-Akan tesisatlar onarılmalı.
-Hortumla sulama ve yıkama yapılmamalı 

-Diş fırçalama, bulaşık      yıkama, traş esnasında 
musluk açık bırakılmamalı. 



Damlayan bir musluk ayda 2250 litre, günde 75 litre su 

kaybına neden olur. Bu bir yılda 900 kere duş yapabilecek 

suyun kaybı demektir.

-Duş alırken fazla su harcamayın.



ÇÖZÜM OLARAK ALTERNATĐF 
ENERJĐ KAYNAKLARI



• Rüzgar enerjisi 2050 yılına kadar 
dünya elektrik ihtiyacının yüzde 34 
ünü karşılayabilecek potansiyele 
sahip.Bu hedefe ulaşılabildiği takdirde 
2050 yılına kadar toplam 113 milyar 
ton karbondioksitin atmosfer 
salınması engellenebilir.

• Rüzgar enerjisi tercih sebepleri 
sunlardır:



Rüzgâr enerjisinden yararlanmalıyız



• Atmosferi kirletici etkiye 
sahip gazların 
salınmaması, 

• Temiz bir enerji kaynağı 
olması, 

• Kaynağının 
tükenmemesi (güneş, 
dünya ve atmosfer 
olduğu sürece), 

• Rüzgâr tesislerinin 
kurulumu ve 
işletilmesinin diğer 
tesislere göre daha kolay 
olması, 

• Enerji üretim 
maliyetlerinin düşük 
olması, 

• Güvenilirliğinin artması 



• Doğrudan güneş 
enerjisini kullanır.

• Doğal ısıtma ve 
soğutma sistemleri 
kullanarak binaların 
gereksiz ve aşırı ticari 
enerji tüketimlerini 
önler,

• Çevre değerlerini 
korur,

• Doğal ve sağlığa

zararsız 

malzemeler kullanır

• Ekonomiktir

• Dışa bağımlı değildir.



SONUÇ:
Küresel ısınmaya bağlı olarak hava sıcaklığının 

yükselmesi,    atmosferdeki ozon miktarının artması ve 
bunlara  bağlı olarak iklim değişikliklerinin görülmesi 
insan sağlığını doğrudan ve olumsuz olarak 
etkilemektedir. Yaptığımız bu portfolyo çalışmasında 
yaşanabilecek olumsuzlukların başında enfeksiyon 
hastalıklarının yaşanabileceğini ve eğer önlem 
alınmazsa ciddi boyutlarda sonuçlar doğurabileceğini 
gördük . Seyahat , ticaret, çatışma ve savaşlar sosyal 
yapıyı bozmakta, kişisel davranış değişiklikleri, 
insanların yol açtığı yaygın orman tahribatları ve 
sonuçta oluşan iklim değişiklikleri enfeksiyon 
hastalıklarını olumsuz etkilemektedir.



Başta ormanların ortadan kaldırılması olmak üzere 
çevreyi bozan şartları kontrol altına almaya engel olan 
politik bilgisizlik, aldırmazlık ve inat devam ettikçe insanlık 
daha büyük risklerle karşılaşacaktır. Tıbbi teknolojinin ve 
sunduğu imkanların akılcı olmayan kullanımı da riskler 
taşımaktadır .
Sonuç olarak; Küresel ısınma, insanlık için değişik 
felaketlere neden olma yanında, enfeksiyon hastalıkları 
sıklığı ve etkenlerini de etkilemektedir. Bir süre sonra 
enfeksiyon hastalıklarının coğrafyası da değişecektir.
İklim  değişikliği  toprak  kalitesine, bitki  hastalıklarının  
insidansını ve  tohum  ve  böcek  popülasyonunu  
değiştirerek de  etkili  olacaktır.



REFLEKSİYON SORULARI:REFLEKSİYON SORULARI:

Soru 1:Bu çalışma bizim için ne ifade ediyor ?Soru 1:Bu çalışma bizim için ne ifade ediyor ?

Cevap 1:Küresel ısınma günlük yaşamda önemli bir konudur Cevap 1:Küresel ısınma günlük yaşamda önemli bir konudur 
ve hala güncelliğini yakıcı bir şekilde hissettirmektedir.Bu ve hala güncelliğini yakıcı bir şekilde hissettirmektedir.Bu 
konunun kimya ile ilişkili olması ve bizim bunu ders konunun kimya ile ilişkili olması ve bizim bunu ders 
ortamında değerlendirebilmemiz bize günlük olayları ortamında değerlendirebilmemiz bize günlük olayları 
yorumlayabilme yeteneğini kazandırmıştır.Bunu portfolyo yorumlayabilme yeteneğini kazandırmıştır.Bunu portfolyo 
çalışması olarak yapmamız, kendimizi ve bilgilerimizi çalışması olarak yapmamız, kendimizi ve bilgilerimizi 
yeniden sınamamıza ve eksikliklerimizi görmemiz açısından yeniden sınamamıza ve eksikliklerimizi görmemiz açısından 
faydalı olmuştur.faydalı olmuştur.



Soru 2:Bizim için hangi konunun çözümlenmesinde etkin         Soru 2:Bizim için hangi konunun çözümlenmesinde etkin         
bir adım oluşturdu?bir adım oluşturdu?

Cevap 2:Bu çalışma bizim için ;küresel ısınmanın sağlık Cevap 2:Bu çalışma bizim için ;küresel ısınmanın sağlık 
üzerine etkisini incelediğimizden dolayı küresel ısınma üzerine etkisini incelediğimizden dolayı küresel ısınma 
ve sağlık arasındaki ilişkiyi kavramamıza ve bunun için ve sağlık arasındaki ilişkiyi kavramamıza ve bunun için 
neler yapılabileceğine dair çözüm yollarını tartışmamızaneler yapılabileceğine dair çözüm yollarını tartışmamıza

sebep oldu.sebep oldu.



Soru3:   Bizi ne zorlamıştı?
Cevap 3: Portfolyo çalışmasında bizi en çok 
zorlayan bu çalışmayı ilk defa yapıyor olmamız 
ve konu kapsamını geniş tutmamızdı.Ayrıca 
daha önce yaptığımız çalışmalardan farklı 
olması sebebiyle alışılmışın dışında bir çalışma 
oldu. İnternet ortamını kullanmamız, bilgilerin 
güvenilirliği açısından kaygılandırıcıydı.



Soru4:Öğrenme yolundaki tekrarlarımız nelerdi?

Cevap 4:    Geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz benzeri 
kürese ısınma calışmaları sayesinde öğrenme açısından 
bir tekrar olurken , teknik anlamda yeni bir çalışma oldu. 

Bu çalışmada  zorlandığımız konulardan biride yazılı 
kaynak bulmak oldu.Bu yüzden internet ortamından 
sıklıkla yararlandık.Ayrıca bilgileri sistemli bir şekle 
dönüştürmekte biraz zorlandık. 



Soru 5:Bu çalışmayı tekrardan yapacak olsaydık neleri 
yeniden yapmak isterdik?

Cevap 6:Başlangıçta belirlediğimiz hedeflerimiz 
doğrultusunda daha sistemli bir şekilde ve bol kaynak 
eşliğinde çalışabilmeyi isterdik.  





Bu dünya bize atalarımızın mirası değil 
gelecek nesillerin bir emanetidir.

Emanete ihanet edildiğini görmek 
istemiyoruz !

Yaşanabilir bir dünya için 
elimizden geleni yapmalıyız.
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KAYNAKLAR:

• www.kureselisinmaveetkileri.com,tr.

• wikipedia.org/wiki/Küresel_ısınma, www.kuresel-isinma.org,
blog.milliyet.com.tr, www.baktabul.com/kuresel-isinma/108702

• www.msxlabs.org/forum, kureselfelaket.com

• cevre.club.fatih.edu.tr, www.phd.org.tr, www.cografyam.net, 

www.porttakal.com, www.halksagligi.org, www.ntvmsnbc.com,, 
http://www.kureselfelaket.com, www.tema.org.tr,
www.tumgazeteler.com, www.webturkiyeportal.com,

www.cekud.org, buyukmenderes.blogspot.com, www.emo.org.tr, 

www.kureselisinmaveetkileri.com, www.bigem.net



TEŞEKKÜRLER….


