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1-KÜRESEL ISINMA

Küresel ısınma, insan tarafından atmosfere verilen gazların sera etkisi
yaratması sonucunda, dünya atmosferi ve okyanuslarının ortalama 
sıcaklıklarında belirlenen artışa verilen isimdir. 



Bugün için bilim çevrelerinde küresel ısınmada baş rolün atmosferdeki 
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.



SERA GAZLARI VE SERA ETKĐSĐ

SU CO2 METAN



SERA ETKĐSĐ



Gazların Çeşitli Sektörlere Göre Atmosfere Yayılımıyla Đlgili Oranlar
Sanayi %22
Yapılaşma %20
Tarım (özellikle çiftlik hayvanlarının sıvı atıkları ve metan yayılması) %19
Soğutucu gazlar %0,5
Enerji %11
Atıklar ve diğerleri %2 



2- SEKTÖREL BAZDA SERA GAZI EMĐSYONLARI

• Atmosfere sera gazı katkılarını sektörel bazda incelersek 

• %21 pay ile enerji üretim santrallerinin birinci,

• %17’lik pay ile sanayinin ikinci, 

• %14’lük pay ile motorlu taşıtların üçüncü, 

• %13’lük payla tarımsal üretimin dördüncü sırayı aldığını görüyoruz. 

• CO2 emisyonlarında enerji üretim santralleri ile endüstriyel üretimin, 
metan ve azot oksit emisyonlarında da tarımsal faaliyetlerin ilk sırayı
aldığını görmekteyiz.



3-SERA ETKĐSĐNĐN OLUMLU ETKĐSĐ

• Dünya üzerindeki tüm yaşamlar sera etkisi ile yakından ilişkilidir. Sera 
etkisi olmayan bir dünya, yaklaşık 33 0C’lik bir soğuma ile karşı karşıya 
kalır ki, dünyanın ortalama yüzey sıcaklığının 15 0C civarında olduğunu 
göz önüne alırsak bu da dünyamızın bir kutuptan diğerine buzlarla 
kaplanması, hayatın son bulması anlamına gelmektedir.

• Diğer taraftan ise sera gazlarının atmosferde aşırı bir şekilde artması
sürekli ısınma şeklinde dengelerin bozulması tehdidini yaratmaktadır.

• Kısaca bunun bir dengede olması gerekir.



4- ISINMANIN YERKÜREDEKĐ OLUMSUZ ETKĐLERĐ







5- KÜRESEL ISINMANIN TÜRKĐYE’YE ETKĐLERĐ

Türkiye, küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin en fazla görüleceği Akdeniz 
kuşağında yer almaktadır. Ülkemiz küresel ısınmanın kuraklık, su 
kaynaklarının zayıflaması, orman yangınlarının artması, yeni haşere ve 
hastalıkların görülmesi gibi olumsuz yönlerinden oldukça fazla etkilenecek. 



6-KÜRESEL ISINMAYA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

DOĞAL NEDENLER 

Güneş'in manyetik alanı ve protonlar ile 
elektronlar biçiminde ortaya çıkan güneş
rüzgarının, Güneş sisteminde kozmik 
ışımalara karşı bir kalkan görevinde 
olduğu açıklanmaktadır. Güneş'in 
değişken aktivitesiyle zayıflayabilen bu 
kalkan, kozmik ışımaları geçirmektedir. 
Kozmik ışımaların fazla olması
bulutlanmayı arttırmakta, Güneş'ten 
gelen radyasyon oranını değiştirerek 
küresel sıcaklık artışına neden 
olmaktadır.

GÜNEŞĐN ETKĐSĐ:



DÜNYA'NIN 
PRESĐZYON HAREKETĐ

• 1930 yılında Sırp bilim adamı Milutin
MĐLANKOVĐÇ Dünya'nın Güneş
çevresindeki yörüngesinin her doksan 
beş bin yılda biraz daha basıklaştığını
göstermiştir. Bunun dışında her kırkbir
bin yılda Dünya'nın ekseninde 
doğrusal bir kayma ve her yirmi üç bin 
yılda dairesel bir sapma bulunduğunu 
belirtmiştir. Günümüz bilim 
adamlarının bir çoğu Dünya'nın bu 
hareketlerinden dolayı zaman zaman 
soğuk dönemler yaşadığını ve bu 
soğuk dönemler içindeyse yüz bin 
yıllık periyotlarda on bin yıl süreyle 
sıcak dönemler geçirdiğini 
bildirmektedir. Bu da Dünya'nın doğal 
ısınmasının bir nedenini 
oluşturmaktadır.



ĐNSAN ETKĐSĐ

Sanayi devrimi (1800 lü yıllar)’nden sonra binlerce 
fabrika kuruldu, yeni teknolojiler icat edildi, 
bilinçsizce fosil yakıtlar tüketildi ve sonuç şu an 
dünya sıcaktan pişiyor, kışlar ise bellli değil bir sert 
bir ılık…
Tüm bu hareketlenmelerin ,devrimlerin ve sanayinin 
atığı sera gazları her geçen gün bilinçsizce 
atmosfere salındı. Neticede sanayi gelişti atık arttı, 
ormanlar yakıldı, atom bombaları, savaşlar derken 
insanlık kendini kendi ürettiği bataklıkta buldu.



Küresel Isınmaya yol açan sera gazlarının artış sebepleri

• Sera gazları dediğimiz CO2, metan, su buharı, azotoksit, 

kloroflorokarbon ve ozon neden bir artış içindeler?

• En çok salınanı CO2 ; ancak en risklisi metan ve 
kloroflorokarbondur.

• Metan, bir karbondioksitten 21 kat, azotoksitten de 270 kat daha 
fazla ısı soğurma kapasitesine sahip. Düşünün taşıtlarımızda 
karbondioksit yerine metan gazının çıktığını;heralde dünya, venüs
kadar sıcak ve yaşanılmaz olurdu.

• Karbondioksitin neden artış gösterdiğine gelince. Kimyasal olarak 
olayı ele aldığımızda yanma reaksiyonları sonucu atmosfere ya da 
ortama karbondioksit gazı salınır. 18. yy. ortalarından itibaren 
karbondioksitte hızla bir değişimin bir artışın olduğu görülmektedir.



Güneş enerjisinden elektrik üretimi;fotovoltaik pil yapımı.

Deneyin yapılışı:

Malzemeler:
Bakır levha.
Oksitlenmiş bakır levha (bakır oksit)
Lehim
CD kabı
Silikon tutkal 

Bakır oksit üretmek için Bakır levhayı yüksek 
sıcaklıkta ısıtmak gerekir.



Đyice kızaran bakır levha aşağıdaki görünümü almalıdır. Bu hali alana 
kadar bakır üzerinde oluşabilecek katmanların temizlenmesi gerekir. 



Şimdi sırada güneş pilimizi CD 
kutusu içine monte etmeye geldi. 
Bu işlemi yaparken silikon tutkalı
da kullanmak gerekiyor. 
U şeklindeki Bakır levhanın iki 
yüzeyi bağlantı kablosunun 
birleştiği yer de kapalı olacak 
şekilde cizgi halinde silikonla 
kaplanıyor. 



Şimdi sırada güneş pilimizi CD 
kutusu içine monte etmeye geldi. Bu 
işlemi yaparken silikon tutkalı
kullanmak gerekiyor. 
U şeklindeki Bakır levhanın iki yüzeyi 
bağlantı kablosunun birleştiği yer de 
kapalı olacak şekilde cizgi halinde 
silikonla kaplanıyor. 



Bakır oksit levhayı hazırlanan 
düzeneğin üzerine aşağıdaki şekilde 
olduğu gibi yerleştiriyoruz. Levhalar 
arasında silikon tabaka bulunuyor. 



Son olarak pilimiz elektrik 
üretmeye hazır. Uygun 
şartlarda pilimiz yaklaşık 40 
mikroamper elektrik 
üretebiliyor.



DENEYĐN SUNUMU



BAZI FOTOVOLTAĐK PĐL UYGULAMALARI











ÖRÜMCEK AĞI
Öğretim Kurumlarında Kullanılabilir 

Olma

Model Oluşumuna 
Uygun Olma

Yeni Bilgi Verici 
Olma

Bağlantı Kurmaya 
Yatkın Olma

Güdüleyici
Olma

Yeni Bilgi 
Edinmeye 

Teşvik Edici 
Olma

Sunuma Uygun 
Olma

Görselleştirerek 
Öğretici Olma



DĐNLEDĐĞĐNĐZ ĐÇĐN TEŞEKKÜRLER…


