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KKÜÜRESEL ISINMA NEDRESEL ISINMA NEDİİR ?R ?

• 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?



Sera Etkisinin �ematik AçıklamasıSera Etkisinin �ematik Açıklaması



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



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 buharSu buharıı (H(H22O)O)

HalokarbonlarHalokarbonlar

Buzdolapları

İtici gazlar
KlimalarBilgisayar 

Temizleyicileri



Diazot monoksit (NDiazot monoksit (N22O)O)

• 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
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Ozon

Dünyamızdan 20 – 30 km uzaklıkta olan “ yaşam dostu ozon”; zararlı
mor-ötesi ışınların yeryüzüne ulaşmasını engelleyerek bu ışınların 
canlılara zarar vermesini engeller. (Cilt kanseri, katarakt, bağışıklık 
sisteminde zayıflama vb.)



Sera gazlarSera gazlarıınnıın kn küüresel resel ııssıınmadaki nmadaki 
paylarpaylarıı



Sera Gazlarının Artması Sonucunda Ki 
İklim Değişikliği Gerçekleri

Şöyle ki; artık
• 1900 yılından bu yana küresel sıcaklık ~0,8 °C arttı.Sıcaklık son on yılda tüm zamanların en 

yüksek seviyelerine ulaştı.2005 tüm zamanların en sıcak yılıydı. (2005, 1998, 2002, 2003 ve 
2006) Son 160.000 yılın en sıcak yılları...

• Deniz seviyeleri halen on yılda 3 cm. yükseliyor. Grönland’daki buzulların erimesi deniz 
seviyesini 7 metre arttırabilir.Kuzey kutbundaki kalıcı buzulların erimesi bu hızla giderse 20 yıl 
sonra yazın kuzey kutbunda buz örtüsü kalmayacak (bu deniz seviyesini fazla etkilemiyor)Kuzey 
Atlantik akıntısı durursa kuzey yarım kürede deniz seviyesine 1 metre daha yükselme olabilir.

• Aşırı hava olayları da artıyor:Yeraltı su seviyeleri kuraklık ve kalıcı kara buzullarının erimesi 
nedeniyle en az 10 cm düşecek.Pek çok bölgede kuraklık, seller, orman yangınları artıyor, 
Akdeniz bölgesinde belirgin olarak başladı.

• 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. 

• Susuzluk ve aşırı hava olayları nedeniyle besin üretimi düşecek.Su ve besin azlığı başta yoksul 
ülkeler ve toplulukları vuracak.

• CO2’in üçte biri denizler tarafından alınıyor, karbon döngüsünün son noktası okyanuslar.Aşırı
CO2 nedeniyle denizlerin asidifikasyonu artıyor, bu da canlı yaşamı etkiliyor.Mercan yatakları
asitleşen okyanuslarda kalsiyum çökelemediği için ortadan kalkıyor, bu da denizlerdeki tüm 
canlı yaşamı olumsuz etkiliyor.

• Denizlerde sıcaklık artışı da planktonların ve balıkların yaşamını imkansız kılıyor. 



KKÜÜRESEL RESEL 
ISINMANIN NEDEN ISINMANIN NEDEN 

OLDUOLDUĞĞUU
AFETLER VE AFETLER VE 

GGÖÇÖÇLERLER



Afet, insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, 
insanın normal yaşantısını ve eylemlerini duruduracak veya kesintiye 
uğratacak doğal veya insan kökenli olaylara verilen genel bir isimdir.

HORTUMLAR

TOPRAK
KAYMASI

KASIRGALAR

KURAKLIK

YANGINLAR

SELLER

Küresel
ısınma 

sonucu 
oluşan afetler



YANGINLARYANGINLAR

Yangın, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu 
oluşan yanma reaksiyonlarının neden olduğu 
afettir.Küresel ısınma sonucu ozon tabakasının 
yırtılmasıyla güneş ışınlarının daha dik gelmesi ve artan 
sıcaklıklar yangınların  artmasına sebep olmuştur.Bu 
nedenle ormansızlaşma ve toprak kayıpları meydana 
gelmiştir.Buda dünyadaki oksijen kaynaklarımız olan 
ormanları yoketmektedir.Yangınların oluştukları
coğrafik alanda maddi hasarlara neden olmasından 
ziyade, orada yaşayan canlılar ve ekolojik denge üzerinde 
son derece olumsuz etkileri vardır..



SON YILLARDAKİ YANGIN 
AFETLERİ

• ABD’nin Californiya
eyaletinde iki gündür devam 
eden yangına, yangın 
söndürme faaliyetleri yetersiz 
kalıyor. Kaliforniya valisi eski 
aktör Arnold 
Schwarzenegger yangın 
bölgesinde olağanüstü hal ilan 
etti.

• Şu ana kadar yangında yüzlerce 
ev kül oldu. Güney 
Kaliforniya’da yüzlerce hektarlık 
orman alanları da yandı. 
yangından ötürü 10 binden fazla 
insan evini barkını terk etmek 
zorunda kaldı.   (İNSANLAR 
GÖÇE ZORLANDI)

! !



• YUNANİSTAN'DA 2.7 
MİLYON DÖNÜMLÜK 
ORMANLIK ALAN 
KÜL OLDU 
Yunanistan'in Mora 
yarimadasi ile Egriboz 
(Evia) adasinda 6 günü
geride birakan 
yanginlarin su ana kadar 
64 kisinin yasamini 
yitirmesine, 3000 kişinin 
GÖÇÜNE neden oldu.

• SON BİR YIL İÇİNDE 
TÜRKİYE'DE NE 
KADAR ORMAN
YANGINI ÇIKTI ?

Bakanlik verilerine göre: 
Türkiye'de 4 bin 400 
hektar, Yunanistan'da 4 
bin 800 hektar, Italya'da 
14 bin 500, Ispanya'da 
125 bin, Portekizde 12 bin 
hektarlık alan yok oldu... 

!



SELLERSELLER
Seller tüm doğal tehlikelerin en 

tanınmışı ve en yaygınıdır. Bazı
seller birkaç gün içinde meydana gelir, 
fakat seylap(ani sel) lar birkaç dakika 
içinde suların kabarmasına neden 
olabilir. 

Küresel ısınmayla birlikte ortaya cıkan 
yağış miktarındaki düzensizlikler, 
iklim degisiklikleri, deniz seviyesinin 
yükselmesi, özellikle dağlık alanlardaki 
ormanların ortadan kaldırılmasi ve 
halkin toprak zenginlikleri nedeniyle 
yagis alan bölgelere yönelmesi, sel 
tehdidi altindaki alanlarin artmasına 
ve sel felaketlerine neden olurlar.



SELSELİİN ETKN ETKİİLERLERİİ
1. İnsanlar yer değiştirmek zorundalar
2. Sağlıklı suya ulaşılamaması, en 

temel problemdir ve su-gıdayla 
bulaşan hastalıklar artar. 

3. İlk üç gün, bulaşıcı/salgın hastalık 
pek görülmez. 4. haftaya 
gelindiğinde kulukça süresi uzun 
hastalıklar görülmeye başlanıyor. 

4. Vektör üreme alanlarını artar ve 
vektörlerle bulaşan hastalıkların 
salgın durumu ortaya çıkar. 

Örneğin, sivrisinek üreme alanlarında bir 
artış olması, sıtma olgularını artırır. 

Fare gibi kemiriciler sel ortamında artar ve 
fare idrarının sel sularına karışması
da, bütünlüğü bozulmuş ciltlere 
temas ile “leptospiroz” dediğimiz 
hastalığa neden olur. İzmir’de 1995 
yılı Kasım ayında yaşanan ve 62 
kişinin öldüğü selden sonra toplam 
yedi kişide leptospirozis saptanmış
ve bu hastalardan bir kişi ölmüştür.

Atık sularının içindeki sıvı ve katı atıkların 
cilde temas etmesi sonucu deri 
enfeksiyonlarının da artmasını
bekleriz. 



SEL TEHTSEL TEHTİİDDİİ GGİİDEREK BDEREK BÜÜYYÜÜYORYOR
• Birlesmis Milletler’in (BM) yaptigi 

bir arastirmada, iklim degisiklikleri 
ve nüfus artisi nedeniyle basta 
Asya’dakiler olmak üzere dünyadaki 
2 milyar insanin, 2050 yilinda 
sellerin tehdidi altindaki bölgelerde 
yasamak zorunda kalabilecegi 
ortaya çikti. 

• BM Üniversitesi (UNU) 
uzmanlarinin yaptigi arastirmada, 
yaklasik 1 milyar insanin sel tehdidi 
altindaki alanlarda yasadigi, önlem 
alinmadigi takdirde dünya 
nüfusunun 10 milyara ulasmasiyla 
sel tehdidi altindaki bölgelerde 
yasayan insanlarin sayisinin ikiye 
katlanabilecegi belirtildi. Bu arada 
Hong Kong’da küresel isinma 
nedeniyle deniz seviyesinin, sel 
riskini artiracak kadar yükseldigi 
bildirildi.



TTÜÜRKRKİİYEYE’’DE YADE YAŞŞANAN SELLANAN SELLER: ER: 

Yıl Yer Etkilenen Sayısı
Mart 2006 Erzurum, Batman, Bitlis, Konya, 

Silifke
15 Ölüm

Temmuz 2005 Rize 39 ölüm

Ağustos 2002 Beşköy-Trabzon 60 ölüm

1000 kişi etkilenmiş

Haziran 2006 Diyarbakır 22 Ölüm

Mayıs 2004 Zonguldak, Karabük, Bartın 10 Ölüm

47 yaralı

1 200 000 etkilenen kişi 

1 000 000 000 US $

Temmuz 2000 Ankara, İstanbul, Senirkent 74 ölüm

10 000 etkilenen



KASIRGALARKASIRGALAR

• Kasırga en tehlikeli ve 
yıkıcı tropik fırtınalardan 
biridir . Tropik denizlerin 
sıcak suları üzerinde 
ortaya çıkar .Bir kasırga 
su üzerindeki sıcak ve 
nemli havanın 
yükselmesiyle başlar. 
Bu havanın 
çevresinde girdap gibi 
dönen güçlü bir 
rüzgar oluşur. 
Ardından yağmur 
bulutları toplanır ve 
fırtına patlar. 

•

2005 yılı Katrina ve Wilma, 
2007 yılı Florida Kasırgaları



KATRİNA 
kasırgası

1300 ölüm, 

2000 yaralanma 

1 milyondan fazla göç



• Arastirmaya göre son 100 yilda deniz suyu sicakligi 
yaklasik 0.7 derece artti. ABD'de yapilan ve geçen yil 
açiklanan arastirmalar, kasirgalarin yogunlugu 
ile karbondioksit (CO2) gibi sera etkisine yol 
açan gazlarin toplanmasina bagli olarak atmosferin 
isinmasi arasinda yakin bir baglanti bulundugunu 
ortaya koymustu. 



SON YILLARDAKSON YILLARDAKİİ KASIRGALARKASIRGALAR
• Ortalama yükseltinin deniz 

seviyesine çok yakın olduğu 140 
milyon nüfuslu Bangladeş'de 
kasırgalar fakirliğin pençesindeki 
ülkeye büyük zarar 
veriyor. Bangladeş'te 1970 yılında 
meydana gelen kasırgada 500 bin, 
1991 yılındaki kasırgada ise 143 bin 
kişi ölmüştü.

Atlas Okyanusu’nda 2008 yılında 
meteoroloji adları belli olan 12-16 
“fırtına” bekleniyor. Yıllık ortalama 
11’i “büyük fırtına” görülüyor. 
Bunların içinde 6’sı kasırga, ikisi 
“dev kasırga” sınıfına 
giriyor. Meksika Körfezi’nden 
ABD’nin güneydoğu eyaletleri ve 
özellikle New Orleans kentini üç yıl 
önce silip süpüren “Katrina”
kasırgası, önemli can kaybı ve 
maddi zarara neden olmuştu Romantik kasırga



HORTUMLAR
• Hortum, kümülus 

bulutları ile bağlantılı
olarak silindir şekilinde 
dönerek gezen bir rüzgâr
türüdür. Bu "hortum" 
bulutlardan yere kadar 
uzanır ve büyük yıkıcı
güce sahip olan bir doğa 
felâketidir. Bir denizin ya 
da gölün üzerinde 
meydana gelen bir 
hortum, yerden emdiği 
sular ile bir "Su hortumu"
oluşturur. 

ABD'nin Kansas eyâletinde bir hortum

Oklahoma eyâletinde F5 kategorisinden (en 
büyük) bir hortum Genişliği tahminen 1,5 
kilometre



• Küresel ısınmanın 
her geçen gün bir 
başka etkisi ortaya 
çıkarken, Avrupalı
bilim adamları, 
Akdeniz’in kasırga ve 
hortum tehdidi 
altında kalacağını
iddia ediyor.
Hortumları meydana 
getirebilecek en önemli 
etkenler arasında deniz 
yüzeyi suyu 
sıcaklıklarının giderek 
artması ve değişken 
atmosfer olayları
gösteriliyor. 



KURAKLIK
• Kuraklık, canlilarin yasami 

üzerinde çok büyük olumsuz 
etkileri olan, in-sanlarin çesitli 
etkinliklerini sinirlayan önemli 
ekolojik sorunlarin yasanmasina 
neden olan ve her an afete 
dönüsebilen bir klimatolojik-
meteorolojik dogal tehlikedir. 

• Küresel ısınma sonucu 
oluşan aşırı sıcaklık,düzensiz 
yagış miktari ve yagis 
rejimindeki dengesizlikler 
kuraklığın temel nedenlerini 
oluştururlar.



Kuraklığın sonuçları:
Açlık, yoksulluk  ve hastalıklar

• Esas olarak yağış yetersizliğine bağlı olarak su 
azlığıyla ortaya çıkan kuraklık, üretim 
düşmeye, yetersiz beslenmeye, sonuçta kıtlık, 
açlık ve ölümlere neden olabildiğinden çok 
önemli sosyal ve ekonomik sorunların 
yaşanmasına neden olmaktadır. 



ORDUNUN DERELERİ ARTIK 
AKMIYOR

• Türkülere bile konu olan "Ordu´nun 
dereleri" de küresel isinmanin 
kurbani oldu. Ordu´daki üç büyük 
irmaktan biri olan ve Ulubey 
ilçesinden dogarak, Karadeniz´e 
dökülen Civil Irmagi son bir hafta 
içinde neredeyse tamamen kurudu.

VAN GÖLÜ KURUYOR
• Türkiye’de küresel isinmanin birinci 

derecede etkisini gösterdigi yer Van 
Gölü… Göl ve çevresinde yillik 
ortalama sicaklik 1 derece artti ve Van 
Gölü kurumaya basladi. Göldeki su 
seviyesi1994’te maksimum seviyeye 
ulasti. 11 yildir bu seviyeye 
ulasamamasi küresel isinmanin 
göstergesi… Küresel isinma devam 
ettikçe su seviyesi azalmaya devam 
edecek.

Kuraklık hayvancılığı da vurdu





TOPRAK KAYMASI 
(HEYELAN)

• Heyelan; kayalardan, döküntü
örtüsünden veya topraktan 
oluşmuş kütlelerin, çekimin etkisi 
altında yerlerinden koparak yer 
değiştirmesine Heyelan (toprak 
kayması) denir.

İnsanlar kanallar ve yollar açarak 
yada yol ve maden kazılarından 
çıkan toprakları denge açısına 
erişmiş bulunan yamaçlar üzerine 
atarak heyelan oluşumuna neden 
olan koşulları hazırlarlar. Gevşek 
unsurların denge açısını her hangi 
bir nedenle aştığı durumlarda 
heyelan oluşur. 



Heyelanın nedenleri nelerdir ?

• Kuvvetli Eğim
• Su İle Doygunluk
• Kaya Yapısı
• Tektonik Yapı
• Küresel ısınma sonucu 

artan yoğun ve ani 
yağışlar ,orman 
yangınlarıyla ve 
kuraklıktan dolayı
kaybettiğimiz toprakları
heyelanlarla yerlerinden 
oynatıyor. Bu da verimsiz 
arazi oluşmasına ,can ve 
mal kaybına neden oluyor. 



KÜRESEL ISINMA VE GÖÇ
• İngiliz insani yardım kuruluşunun yayımladığı raporda, 2050 yılına 

kadar en az 1 milyar insanın yani dünyadaki yedi kişiden birinin, 
küresel ısınmanın sonuçları yüzünden göç edeceği uyarısında 
bulundu. 

Küresel ısınmanın yol açacağı çatışmalar ve mevcut doğal 
felaketlerin bir sonucu olarak 2050 yılına kadar en az 1 milyar 
insanın evlerini terk etmesinin beklendiğini belirten kuruluş, 21. 
yüzyılda hızla artan göç dalgasına dikkat çekti, 



• Küresel ısınma nedeniyle evlerini terk edenlerin sayısının 
artmasının 2050’ye kadar bir “göç krizine” dönüşeceği 
uyarısında da bulunuldu.Büyük kalkınma projelerine bağlı
olarak yıllık mevcut 15 milyon göçe karşı 645 milyon kişinin 
göç etmesinin beklendiğini, sel, kuraklık, açlık gibi küresel 
ısınmaya bağlı nedenlerle 250 milyon insanın, çatışmalar ve 
insan hakları ihlalleri yüzünden de 50 milyon kişinin göç
edeceği tahmininde bulundu. 



AFRİKA ÇÖLLEŞECEK

• iklim değişimden en fazla 
yoksul ülkeler etkilenecek. 
Küresel ısınmayla 2 derecelik 
bir sıcaklık artışı yaşanması
durumunda, tarımda verimin 
azalcağı, kuzey Afrika’nın 
çölleşeceği ve büyük göçler 
yaşanacağına dikkat 
çekiliyor. 

Küresel ısınma ayrıca, 
mercan kayaklıklarının yüzde 
97’sinin yok olmasına, kutup 
ayılarının soyunun 
tükenmesine ve Afrika’yla 
kuzey Amerika’da sıtmanın 
yayılmasına da yol açacak. 2 
milyar 800 milyon kişi su 
sıkıntısıyla karşı karşıya 
kalacak. Dünyanın birçok 
bölgesinde yaşam koşulları
güçleşecek.

Küresel ısınma 1 milyar kişiyi göçe zorlayacak



Küresel Isınma Bitkileri De 'Göçe 
Zorladı'

� Küresel ısınma yüzünden son 10 yılda birçok bitki türünün 
daha yükseklere göç ettiği bildirildi.

� Amerikan Science dergisinin haberine göre, uluslararası
bir ekip, deniz seviyesinden 2600 metre yükseklikte 
bulunan 171 orman bitkisinin 1905-1985 ve 1986-2005 
yılları arasındaki dağılımını karşılaştırdı.

� Uzmanlar bu araştırmalarının sonucunda, bu bitkilerin 10 
yılda bir ortalama 29 metre tırmandıklarını saptadılar.Bu 
gözlemler, iklim değişikliklerinin bitki çeşitlerinin sadece 
enlem ve boylamdaki dağılımını değil, yükseklikteki 
dağılımını da etkilediğini gösterdi.

� Araştırmacılar, bu gözlemlerin, aynı bölgede yaşayan ve 
aynı karakteristik fizyolojileri paylaşan bitkilerin çoğunun 
göç etme eğilimi taşıdığı fikrini verdiğini belirtti.

� Araştırmayı yapan bilim adamları, bu eğilimlerin yüksek 
rakımda yaşayan bitki çeşitlerinin iklim değişikliğine daha 
duyarlı olduğu tezini doğruladığını söyledi.



En fazla etkilenenler; 
Yoksullar özellikle çocuklar ve yaşlılar



��Meteorolojik aMeteorolojik ağğ oluoluşşturmak,turmak,
��ÇÇalalışışma kma kıılavuzlarlavuzlarıınnıı incelemek,incelemek,
��FarklFarklıı ööllççeklerde farkleklerde farklıı paydapaydaşşlarla ulusal afet larla ulusal afet 
yyöönetim  politikalarnetim  politikalarıınnıı oluoluşşturmak ve bu politikalarturmak ve bu politikalarıı
hayata gehayata geççirmek,irmek,
��KuraklKuraklıık, su baskk, su baskıınnıı ve heyelanlarla ilgili olarak ve heyelanlarla ilgili olarak 
ççocuklar iocuklar iççin broin broşşüürler hazrler hazıırlamak,rlamak,
��FarkFarkıındalndalığıığı artartıırmak, konuyu ilgilendiren kesimler rmak, konuyu ilgilendiren kesimler 
iiççin su konusunda kin su konusunda kıılavuzlar hazlavuzlar hazıırlamak,rlamak,
��Uluslar arasUluslar arasıı koordinasyonlara gereken koordinasyonlara gereken öönemi nemi 
vermek,vermek,
��KuraklKuraklıık yk yöönetimi konusunda en iyi netimi konusunda en iyi öönlemleri nlemleri 
aktarabilmek iaktarabilmek iççin entegre su yin entegre su yöönetimi konusunda netimi konusunda 
gerekli adgerekli adıımlarmlarıın atn atıılmaslmasıınnıı sasağğlamaklamak

AFET VE GAFET VE GÖÇÜÖÇÜ AZALTMAK AZALTMAK İİÇÇİİN:N:



KÜRESEL ISINMA

ĐKLĐM DEĞĐŞĐKLĐĞĐ

Doğrudan Oluşan Etkiler

Dolaylı Etkiler

Sıcak Dalgalarına 
Bağlı Ani Hastalık 
ve Ölümler

Sıcaklık Uç
Değerlerine Bağlı
Hastalık ve 
Ölümler

Diğer Aşırı Hava 
Olaylarının Sıklık ve 
Şiddetindeki 
Değişiklikler

Ekosistem 
Değişiklikleri

Vektörlerin Yaşam 
Alanlarında Artış ve 
Değişim

Vektör Kaynaklı
Hastalıklarda Artış

Sıtma
Arbovirus 
Enfeksiyonları

Viral 
Ensefalit Dang Ateşi

Yeniden 
Başkaldıran 
Hastalıklar

Tbc   Sifiliz  HIV

Hastalık Etkenlerinin 
Virulansında ve 
Çoğalma Hızında Artış

Su ve Gıda 
Kaynaklı
Bulaşıcı
Hastalıklarda 
Artış

Kıyı
Ekosisteminin 
Bozulması

Deniz 
Seviyesinde 
Yükselme

Sularda 
Tuzlanma

Su ve Besin 
Kaynaklarının Yerel 
Ekolojilerinde Değişme

Đshal ve Diğer 
Bulaşıcı Hast. 
Đnsidansında 
Artış

Su 
Kaynaklarının 
Azalması

Çölleşme

Buzulların Erimesi 
Đle Deniz Suyunun 
Termal Genişlemesi

Otlak Alanlarının 
Azalması

Tahıl Üretim 
Alanlarında Azalma

GÖÇLER



KKÜÜRESEL ISINMAYI RESEL ISINMAYI 
DURDURMAK DURDURMAK İİÇÇİİNN

NELER YAPILABİLİR?
• Ülkeler bazında geniş önlemlerin alınması, en geniş

kapsamlı önlem. Doğru enerji kaynaklarının 
kullanılması, fosil yakıttan uzak durulması bu 
önlemlerden birkaçı…

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

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



• Petrol, kömür ve doğal gaz (fosil yakıtlar)  
kullanımını sınırlandıralım

• Enerjiyi tasarruflu kullanalım

• Güneş, rüzgâr ve jeotermal gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelelim.

Güneş pilli lamba

Herkesin yapabileceği 
bir şeyler var !

Herkesin yapabileceği 
bir şeyler var !



Ormanları koruyalım 
ve miktarını
arttıralım

Plansız ve çarpık 
kentleşmeye izin 
vermeyelim

1,7 kg Oksijen

2,3 kg CO2

1 saatte

Yetişkin bir ağaç 1 saatte 2,3 kg 
karbondioksiti alıp 1,7 kg oksijen 

verir.



Buzdolabınızın kapağının iyi kapanıp kapanmadığını
kontrol ederek enerji tasarruf edin.

Yeni bir buzdolabı 8-10 yaşında olandan çok daha 
az enerji tüketir. 

Buzdolabınızı güneş alacak yere, soba veya radyatör 
yanına yerleştirmeyiniz. 

Buzdolabına sıcak malzeme koymayınız. 

Üstü açık sıvı yiyecekler nem oranını arttırarak 
kompresörün daha fazla çalışmasına neden olur. 

Kaynak: www.eie.gov.tr

Enerjiyi tasarruflu kullanınEnerjiyi tasarruflu kullanın

Enerji tasarruflu ampulleri kullanın.

Tasarruf ampullerin kullanılması konusunda 
dünya çapında bir karar alınsaydı ; kömürle 
çalışan yüzlerce santral kapatılırdı.

Enerji tasarruflu lamba akkor lamba göre % 80 
kadar enerji tasarrufu sağlar.



Televizyon, bilgisayar, yazıcı, VCD, CD gösterici, gibi 
elektronik aletleri “bekleme durumunda” (stand-by) 
bırakmayın. 

Bu tip enerji tüketimine sızıntı adı verilmektedir
ve aletin açık iken harcadığı enerjinin yaklaşık 
% 5'i kadardır. 

Energy Star etiketli yeni teknoloji TV ve VCR'lar kayıp enerjiyi %75'e kadar 
azaltmaktadırlar.

Kaynak: www.eie.gov.tr

Yüksek sıcaklıkta yıkamak yerine ılık veya soğuk 
suyla yıkamalı, durulama ise soğuk su ile 
yapılmalıdır. 

Çok kirli değil Ilık su

Eğer mümkünse çamaşırlar dışarıda güneş
ve rüzgardan yararlanarak kurutulmalıdır. 



Kaynak: www.eie.gov.tr

Tüketim alışkanlığınızı
değiştirin. 

Tüketim alışkanlığınızı
değiştirin. 

Geri dönüşümü mümkün olan şişe ve kutulardaki 
yiyecek ve içecekleri tüketin. Kağıtları geri dönüşüm 

çöp kutusuna atın.

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

Damlayan bir musluk ayda 2250 litre, günde 75 litre su 
kaybına neden olur. Bu suyla yılda 900 kere duş

yapılabilir. 

5 dakikalık duşla yetinin. Daha az su 
tüketirsiniz.



MUSLUKLUKLARI ĐYĐ KAPATIN



Binaların yalıtımı ile %25 den %50’ye varan yakıt 
tasarrufu sağlar. Çatı, kapı ve pencerelerinizin yalıtımını

yapınız.

Evinizin dış cephesini koyu renkle 
boyamak sıcaklığı muhafaza eder. 

Pencereler ve kapılar, ısının  dörtte 
birinin kaybına neden olmaktadır. Çift 
cam veya ısıcam ısı kaybını yarı yarıya 

azalmaktadır. 

Pencere bandı ve süngerler kullanınız. 

Evinizin duvarlarını
yalıtın. 

Kaynak: www.eie.gov.tr

Havayı değil binalarımızı
ısıtalım.

Havayı değil binalarımızı
ısıtalım.



Kaloriferin derecesini çok açmayın.

0
6
8

+ºC

20

Oda sıcaklığını 1°C arttırmak için yaklaşık 
% 6 oranında daha fazla yakıt gerekmektedir.

Oda sıcaklığı
• 23 °C iken ısı kaybı 100 ise;
• 22 °C olursa % 6 tasarruf
• 21 °C olursa % 12 tasarruf 

• 20 °C olursa % 18 tasarruf sağlanabilir.

Fazla sıcakta pencereleri açmak yerine radyatör 
musluğunu kısınız. 2 saat açık duran pencerelerden

50-75 kW/m2 yıl ısı kaybı olduğu söylenebilir.

Oda ısısına duyarlı termostatik vanalar kullanın.
Kaynak: www.eie.gov.tr

Fosil yakıt tüketiminizi azaltın. Fosil yakıt tüketiminizi azaltın. 



Üretiminden sorumlu olacağımız 
Karbondioksiti tüketmek için kaç fidan 
dikmemiz gerekir?

Üretiminden sorumlu olacağımız 
Karbondioksiti tüketmek için kaç fidan 
dikmemiz gerekir?



1,7 kg Oksijen

Yetişkin Bir Ağaç 1 SaatteYetişkin Bir Ağaç 1 Saatte
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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.



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

Rüzgar enerjisi tercih sebepleri sunlardır:



• 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.





REFLEKSREFLEKSİİYONYON

Soru 1:Soru 1:

Bu Bu ççalalışışmama

benim ibenim iççin in 

NeNe

ifade ediyor ifade ediyor 
??

Cevap 1:Cevap 1:
KKüüresel resel ııssıınma gnma güünlnlüük yak yaşşamda amda 
öönemli bir konudur ve hala nemli bir konudur ve hala 
ggüüncellincelliğğini yakini yakııccıı bir bir şşekilde ekilde 
hissettirmektedir.Bu konunun kimya hissettirmektedir.Bu konunun kimya 
ile iliile ilişşkili olmaskili olmasıı ve bizim bunu ders ve bizim bunu ders 
ortamortamıında denda değğerlendirebilmemiz bize erlendirebilmemiz bize 
ggüünlnlüük olaylark olaylarıı yorumlayabilme yorumlayabilme 
yeteneyeteneğğini kazandini kazandıırmrmışışttıır.Bunu r.Bunu 
portfolyo portfolyo ççalalışışmasmasıı olarak yapmamolarak yapmamıız, z, 
kendimizi ve bilgilerimizi yeniden kendimizi ve bilgilerimizi yeniden 
ssıınamamnamamııza ve eksikliklerimizi za ve eksikliklerimizi 
ggöörmemiz armemiz aççııssıından faydalndan faydalıı
olmuolmuşştur.tur.



Soru 2:Benim iSoru 2:Benim iççin hangi konunun in hangi konunun çöçözzüümlenmesinde etkin         mlenmesinde etkin         
bir adbir adıım olum oluşşturdu?turdu?

Cevap 2:Bu Cevap 2:Bu ççalalışışma benim ima benim iççin ;kin ;küüresel resel ııssıınmannmanıın yan yaşşam am 
üüzerine etkisini inceledizerine etkisini incelediğğimizden dolayimizden dolayıı kküüresel resel ııssıınma nma 
ve gve güünlnlüük yak yaşşam arasam arasıındaki ilindaki ilişşkiyi kavramamkiyi kavramamııza ve za ve 
bunun ibunun iççin neler yapin neler yapıılabilecelabileceğğine dair ine dair çöçözzüüm yollarm yollarıınnıı
tarttartışışmammamııza ve za ve çöçözzüüm yollarm yollarıı üüretebilmemize sebep retebilmemize sebep 
oldu.oldu.



Soru3:   Portfolyoyu hazırlarken zorlandığım 
noktalar nereleri oldu?

Cevap 3: Portfolyo çalışmasında beni en çok 
zorlayan bu çalışmayı ilk defa yapıyor olmam 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. Bu kadar 
fazla afet ve göç haberi geleceğe dair umut 
konusunda beni engeller hale geldi.



Soru 4:Bu çalışmayı tekrardan yapacak olsaydım 
neleri yeniden yapmak isterdim?

Cevap 4:     Başlangıçta belirlediğim hedeflerim 
doğrultusunda daha sistemli bir şekilde ve bol 
kaynak eşliğinde çalışabilmeyi isterdim. 
Çalışmama açıklayıcı ve güncel tablolar 
eklemek isterdim .

















Hazırlayan: Özlem Şahin
20338671


