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KÜRESEL ISINMA 
NEDĐR?



Đnsanlar tarafından atmosfere 
salınan gazların sera etkisi yaratması
sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın 
artmasına küresel ısınma denir.



Bu olay son 50 yıldır iyice saptanabilir 
duruma gelmiş ve önem kazanmıştır. Đklim 
değişimi üzerindeki yaygın bilimsel görüş, 
“son 50 yılda sıcaklık artışının insan hayatı
üzerinde fark edilebilir etkiler oluşturduğu”
yönündedir.



Bugün için bilim çevrelerinde küresel 
ısınmadan baş rolün atmosferde karbondioksit 
oranının artmasına bağlanmaktadır. Her ne 
kadar atmosferdeki karbondioksit, yeşil 
bitkilerin fotosentez olayında, karbondioksitin 
litosfer yüzeyinde suda çözünmesiyle, 
atmosferden çekilmekte ise de, bu 
mekanizmaların kapasitesinin üzerinde 
karbondioksit salınımı, gezegen üzerinde sera 
etkisi yaratmaktadır. 
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Küresel Isınma Önlemleri
Bilim adamları, küresel ısınmaya 

karşı dünyayı yeniden şekillendirmeye 
hazırlanıyor. Birçok mühendis ve 
araştırmacı, “geomühendislik projeler”
adı verilen dev uzay aynaları, suni bulut 
makineleri, okyanus gübreleme 
programları ve benzeri projelerin, 
dünyayı kurtaracak yegâne çözümler 
olduğuna inanıyorlar. Öne çıkan altı
proje;



1.Sentetik ağaçlar
Bu ağaçlar büyümüyor, çiçek 

vermiyor ama karbondioksiti emiyor. 
Ağaçlardan sadece bir tanesi, yılda 
90 bin karbondioksit emebiliyor. Bu 
da 15 bin aracın yaydığı
karbondioksite eşit. Bu oranda 
karbondioksiti ancak binlerce doğal 
ağaç emebiliyor. Lackner’in projesi, 
karbonu tutup onu yer altına gömme 
üzerine kurulu. Bununla birlikte, 
karbondioksiti sıvılaştırıp eski 
madenlere ve petrol sahalarına da 
gömme projeleri de var. Ancak 
projeyi eleştirenler, karbondioksiti 
elde etmek için çok fazla enerji 
gerektiğini söylüyorlar.



2.Sülfür örtüleri
Büyük volkanik patlamalarda yeryüzü

soğuyor. Bilim adamları, bunun, volkanın 
stratosfer püskürttüğü 10 milyon ton sülfür 
yüzünden olduğunu söylüyor. güneş ışınlarının 
dünyaya ulaşmasını engelleyecek bir sülfür 
örtü yaratmak gerektiğini biliyor. Bunun için 
de sülfür dolu yüzlerce roket stratosfere 
gönderilecek. Yaklaşık bir milyon ton sülfür, 
dünyayı kurtarmak için yeterli olacak. Ancak 
bu fikir, bu kadar fazla sülfürün, asit 
yağmurlarına yol açacağını ve ozan tabakasına 
zarar vereceğini iddia eden bilim adamlarını
endişelendiriyor.



3.Bulut kalkanı
Deniz suyundan spreyler kullanarak bulut 

miktarını yüzde dört arttırılırsa, dünya 
güneşin radyoaktif ışınlarından yeterince 
korunabileceği düşünülüyor. Plan, 
karbondioksit salınımını aza indirecek en ucuz 
projelerden biri ve bilgisayar simülasyonları
sonuç verirse, beş yıl içinde deneme aşamasına 
geçilecek. Ancak Latham, bu projenin hava 
değişikliklerine yol açabileceğini söylüyor.



4.Uzay aynaları
Alüminyum ipliklerle yapılan 

binlerce metrelik çapı olan ekranları
uzaya yerleştirmek de küresel 
ısınmaya önlemlerden biri. Bu ekran, 
güneş ışınlarını bloke edecek ve 
radyasyonu filtreleyecek. Bu 
aynanın maliyeti biraz yüksek. Ancak 
bir kere yerleştirildiğinde, 
çalıştırması çok kolay ve ucuz 
olacak. Güneşten gelen radyasyonun 
yüzde birini kısacak olan aynalar, 
yaklaşık bir milyon kilometre yer 
kaplayacak. Ancak bilim adamları, 
sonucu belli olmayan bir projeye çok 
fazla yatırmayı mantıklı bulmuyor.



Ancak bir kere 
yerleştirildiğinde, 
çalıştırması çok kolay 
ve ucuz olacak. 
Güneşten gelen 
radyasyonun yüzde 
birini kısacak olan 
aynalar, yaklaşık bir 
milyon kilometre yer 
kaplayacak. Ancak 
bilim adamları, 
sonucu belli olmayan 
bir projeye çok fazla 
yatırmayı mantıklı
bulmuyor.



5.Deniz ormanları
Planktonlar ve yosunlar karbondioksiti emiyor, 

ölüyor, sonrada emdikleri karbondioksitle birlikte 
deniz dibine iniyorlar. Bu alanların sayısını
artırmak, atmosferden daha çok karbondioksit 
emilimini sağlayacak. Planktonlar oluşturmak için 
önerilen yol, demir gübreler kullanmak.   

Az miktar demir bile okyanusta planktonların 
büyümesini sağlıyor. Ancak dünyanın birçok yerinde, 
denizlerde demir bulunmuyor ya da çok az var. 
Amerikalı bazı girişimciler, denize tonlarca demir 
pompalama denemelerine başladılar bile. Ancak bu 
yolla atmosferdeki karbondioksitin çok az 
miktarının yok olacağını, buna karşılık yöntemin, 
ciddi kirlenmelere yol açacağını söyleyenler de var.



6.Okyanus pompaları
Deniz yüzeyine soğuk su pompalayacak 

yatay borular öneriliyor. Bu sayede soğuk su, 
özel bazı yosunlar sayesinde, bazı yaşam 
formlarıyla etkileşime girerek karbondioksit 
emilimini sağlayacak. Bu yaşam formları, daha 
sonra okyanusun dibine çökecek ve karbonu 
bin yıllığına denizin dibine gömecek. Bazı
biyologlar, bu yöntemin deniz yaşamını olumsuz 
etkileyeceğini söylüyor.



Küresel Isınma ve 
Havacılık



Havacılık, küresel ısınmaya çeşitli 
yollardan katkı yapar. Bunların en 
belirgin olanı ise bir fosil yakıt türü olan 
kerozen’in uçaklarda kullanılıyor 
olmasıdır. Uçak motorlarında yakıtın 
yanması sonucu başta karbondioksit 
(CO2) olmak üzere, azotoksitler (NOX) 
ve diğer bazı gazlarla birlikte su buharı
çıkar.



Đşin en kötü tarafı da uçakların CO2
gazını üst atmosfere bırakarak küresel 
ısınmaya daha çabuk katkıda 
bulunmalarıdır. Bilindiği gibi bu gazlar, 
başta gelen sera gazı türleridir. 



Havacılığın küresel ısınmaya olan 
bu olumsuz katkısını sadece uçaklara 
da bağlamak yeterli değildir. Uçuşu 
destekleyen her unsurun (yerde 
kullanılan taşıtlar havaalanı tesisleri, 
uçak üretim fabrikaları v.s.) belli bir 
oranda sera gazlarının artmasına 
katkısı vardır.



Ayrıca bilinmesi gereken 
noktalardan biriside uçak 
motorlarının, diğer tip taşıt 
motorlarına göre daha fazla CO2
üretmesidir. 



Tıra uçak motoru takılırsa ne olur?



Gün geçtikçe de hava trafiği 
artmaktadır. Şuanda dünyadaki 
yaklaşık 16.000 ticari uçaktan 
yılda 700 milyon ton CO2
atmosfere bırakılmaktadır.





Bir benzetme yapılırsa bu 
miktar Afrika kıtasındaki tüm 
insanların yıllık CO2 üretimine 
eşdeğerdir.



Hava taşımacılığının ürettiği 
bu CO2’nin, küresel CO2 
artışındaki payının %2–3 oranında 
olduğu kabul edilmektedir.



NASA’nın bu konudaki 
araştırmasına göre;



• 1992 yılında havacılığın sera gazları
üretimindeki artış payı %3,5 
oranındadır. 

• 2015 yılında bu oran %5 mertebesine 
yükselecektir. 

• 2050 yılında bu değerin %7 ile %15 
arasında olması beklenmektedir.



Kyoto Protokolü



Kyoto protokolü, hemen, hemen tüm 
Dünya ülkeleri tarafından 1997 
tarihinde Japonya’nın Kyoto şehrinde 
imzalanmıştır. Bu antlaşma ile 38 
sanayileşmiş ülke sera etkisi yaratan 
gazların oranını; 2008 ile 2012 yılları
arasında, 1990 yılında ürettiklerinin 
%5,6 oranında daha alt bir değerde 
üretmeyi hedef kabul etmişlerdir.



Đlk bakışta bu protokol, havacılıkla 
direkt ilişki içinde görülmemektedir ve 
havacılıkla ilgili hiçbir konuya da Kyoto 
antlaşması içeriğinde yer verilmemiştir.

Havacılıkla ilgili konuların 2007 
içinde yapılması planlanan ikinci safha 
Kyoto Antlaşması görüşmelerinde ele 
alınması planlanmaktadır.



Uçak Egzoz Gazı Küresel 
Isınmaya Nasıl Etki 

Etmektedir?



Uçaklardan çıkan ve atmosferde 
kalan izler (contrails), güneşten gelen 
bir kısım ısıyı geri uzay boşluğuna 
yansıtırken, atmosferin soğumasına da 
yol açar fakat birde ters etkisi vardır. 
Bu izler, yeryüzünden atmosfere 
yansıyan ısıyı geriye, yeryüzüne doğru 
yansıtarak atmosferin ısınmasına yol 
açarak sera etkisine katkıda 
bulunmasıdır.



Uzun mesafelere uçan uçaklar 
genellikle 35 bin feet irtifadan uçarlar. 
Bu havanın uçak üzerine etkidiği 
sürükleme (drag) etkisini azaltmak ve 
yakıt tasarrufu sağlamak içindir. 



Bu yakıt tasarrufu ile çevresel 
faktörlere olumlu katkı sağlanırken, aynı
zamanda oluşan contrail’ler ile atmosfer 
ısınmasında da ayrıca bir istenmeyen 
duruma yol açılmaktadır.



Motorlarda yakıtın yanma sonucu 
çıkan su buharı bile, yüksek atmosferde 
yoğunlaşarak contrail denilen bu izlerin 
havada kalıcılığını etkilemektedir. Henüz 
etkileri tam olarak bilinmemekle birlikte 
bunlarda Cirrus bulutlarının ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır.



Motor izleri suni bulutlar olup, 
bünyelerinde motordan çıkan çeşitli 
kimyasal partikülleri de içerir. Bunlar 
soğuk havalarda bir gün veya daha fazla 
bulundukları bölgede kalırlar ve diğer 
doğal bulutlarla karışırlar.



Bu konuda araştırma yapanlar, 
cirrus bulutlarının etkisiyle 1975–
1994 yılları arasında atmosferdeki 
ısı artışının 0.28 derece olduğunu 

ileri sürmektedirler. 



Yine örneğin, kışın atmosfer daha 
çok nem içerdiği için contrail’lerin 
olumsuz etkisi yaz mevsimine göre 2 kat 
daha fazla olmaktadır. 

Söz konusu uçak izlerinin iklim 
değişikliklerine etkisi henüz bilim 
adamları tarafından araştırılmakla 
birlikte bunların yeryüzünden yansıyan 
ısıyı uzay boşluğuna geçirmeyerek sera 
etkisine katkıda bulunduğuna da 
inanılmaktadır.



Contrail oluşumunun gelecek yıllarda 
artışı beklenmektedir. Çünkü hava yolcu 
taşımacılığı yılda %3–5 oranında 
artmaktadır.



Küresel Isınmanın 
Düşürülmesi Đçin Gece 
Uçuşlarının Azaltılması



Uçakların motor dumanı izlerinin 
(contrails) etkilerini minimuma getirmek 
için, önerilen metotlardan birisi gece 
uçuşlarının azaltılmasıdır. 



Gece uçuşlarında oluşan 
contrail’ler güneş ışığı olmadığından 
herhangi bir yansıtma yapmamakta, 
ancak atmosfer içi yansımaları
tutarak ısınmayı arttırıcı bir rol 
oynamaktadır.



Đşte bu durumu önlemek için gece 
uçuşlarının mümkün olabildiğince 
azaltılması için düşünceler üretilmeye 
başlanmıştır.



Havayolları, Emisyonun 
Azaltılması Đçin Daha Başka 

Neler Yapabilir?



Emisyon Nedir?

• Kimyasal reaksiyonlar ve yakma 
prosesleri esnasında atmosfere karışan 
tüm gaz ya da gaz ve partikül
karışımların emisyon denir (örneğin: 
bacadan veya bir aracın egzozundan 
çıkan gazlar). 



ICAO’nun (Uluslararası Sivil 
Havacılık Örgütü) “Yakıt kullanımının 
Azaltılması ve Emisyon Değerlerinin 
Düşürülerek Operasyon Yapılması”
başlığı altında yayınladığı dokümana 
göre, önerilerden bazıları da 
şu şekildedir;



• Daha efektif motorlu uçaklar 
kullanılabilir ve optimize edilmiş
operasyonlar gerçekleştirilebilir. 



• Dünyadaki birçok uçak, hâlihazırda modernize 
edilmeyi beklemektedir. Yeni motor kullanımı
ve taşımayı arttırıcı Winglet kullanımı
yaygınlaştırılabilir veya sürüklemeyi azaltıcı
başka diğer yüzey modifikasyonları uçaklara 
tatbik edilebilir.

winglet



• Uçuş programında, uçuş sıklığında ve 
sefer noktalarının seçiminde optimumu 
sağlayacak düzenlemeler yapılabilir.

• Ve hatta uçuşlardaki boş koltukların tam 
doldurulması için satış işlemleri dahi 
iyileştirilebilir.



Bu konuda yapılan çalışmalara farklı
bir örnekte British Airways’in kendi 
tesislerinde yaptığı iyileştirmelerdir. 
Çalışmalara göre 2010 yılına kadar 
%30’luk yakıt tasarrufu sağlayacak ısı
izolasyonlarını tesislerinde tatbik
edecektir. Böylelikle tesisin ısıtılması
için daha az yakıt yakılmış olacaktır.



Araştırmacıların 
çalıştığı diğer bir alanda; 
uçak motorlarının daha 
etkili hale getirilerek şu 
anda kullanılanların 
yerine, hidrojen gibi 
yakıtların gelecekte 
kullanılması ve bunların 
çevreye zararlı
olmamasıdır. Boeing 
şirketi hidrojen yakıt 
pilleri ile çalışan insanlı
uçağın testlerini başarı
ile bitirdiklerini açıkladı. 

Hidrojen yakıt pilleri ile çalışan uçak



Örneğin GE firması, 2005 yılında 
yayınlanmış bir habere göre; 2010 yılına 
kadar daha “çevreci” motorların 
geliştirilmesi için 1,5 Milyar Dolar para 
harcayacaktır. Bu miktar gerekirse 20 
Milyar Dolara çıkarılacaktır.



Sonuç



Uzmanlar havacılığın, her şeye 
rağmen küresel ısınmaya etkisinin çok az 
olduğunu, havacılığın çevreye en büyük 
düşman olmadığını vurgulamaktadırlar. 
Bununla birlikte hızla artan hava 
taşımacılığının etkisinin dikkatlice 
izlenmesi gerektiğini belirtmektedirler.



Daha etkin motorlu uçaklarla 
uçmanın zorunlu olacağı varsayımıyla, 
maliyetlerin yolcu biletlerine 
yansıyacağını ve Avrupa’da 2020 yılına 
doğru uçak biletlerinde yaklaşık 10 
Euro’luk artışın olabileceği 
öngörülmektedir. Bu fiyat artışı New 
York yolcuları içinse yaklaşık 40 Euro 
civarında artış olacak demektir. 



Konu Đle Đlgili 
Birkaç Haber



Pilotlardan Küresel Isınma Raporu
Đngiltere'de pilotların bağlı olduğu 

sendika BALPA, uçak seyahatlerinin, 
küresel ısınma konusunda 'günah keçisi' 
olarak kullanıldığını savundu.

Sendika uçak yolculuklarının 
azaltılmasının çare olmadığını savunuyor.



BALPA, hazırladıkları raporda, 'yarı
doğru, yarı yanlış bilgilerle' uçak 
seyahatini tercih eden yolcularda 
suçluluk duygusu yaratıldığını belirtti.

Uçak seyahatlerinin azaltılmasının 
küresel ısınmanın çözümü olmayacağını
savunan sendika, bunun, küresel 
ekonomiyi de zarara uğratacağını
kaydetti.



Airbus Uçakları Yosun Biyoyakıtıyla Uçuracak
Avrupalı uçak üreticisi Airbus, uçaklarını

bazı yosunlar gibi, yenilemeyen bitkilerden 
elde edilen ikinci nesil biyoyakıtlarla uçurmak 
istediğini açıkladı.

Grubun üst düzey yetkilisi Philippe Fonta, 
Tokyo’da düzenlenen havacılık ve çevre konulu 
konferansta yaptığı açıklamada, “insanların 
beslenmesi için gerekli bitkilerden elde edilen 
biyoyakıtların kullanılmasının söz konusu 
olmadığını” belirterek, uçakları uçurmak için 
bazı yosunlardan yararlanılabileceğini ifade 
etti.



Fonta, karbondioksit tüketen bir 
çeşit yosundan elde edilecek maddenin 
kullanılabilmesinin düşünüldüğünü, 
böylece sera gazı etkisinin ve kirli 
atıkların sınırlandırılabileceğini, ayrıca 
benzine bağımlılığın ortadan 
kalkabileceğini söyledi. 



Kaynaklar
• http://www.portorama.net/content/view/105/42/
• http://www.hurriyet.com.tr/dunya/9837305.asp
• http://www.globalenerji.com.tr/hab-23000205-

101,38@2300.html
• http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCresel_%C4%B1

s%C4%B1nma
• http://www.kuresel-isinma.org/kuresel-isinma/sera-

etkisi-nedir.html
• http://www.yasamdersleri.com/yazi.asp?id=2655
• http://www.gezenbilir.com/index.php?topic=2745.0
• http://kureselfelaket.com/nesli-tukenenler/78-

arilarin-yokoluslarinin-nedeni-cep-telefonu.html



Örümcek Ağı
Proje Tabanlı Deney Önerisi Sunumunun 

Değerlendirilmesi

Öğretim Kurumlarında Kullanılabilir Olma

Görselleştirerek Öğretici Olma

Güdüleyici Olma Yeni Bilgi Verici Olma

Bağlantı Kurmaya Yatkın Olma Sunuma Uygun Olma

Yeni Bilgi Edinmeye Teşvik 
Edici Olma

Model Oluşumuna Uygun Olma

1

2

3

4

1

2

3

4
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