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PROJE HEDEF 
SORUSU:
Seralarda oluşan 
karbondioksit (CO2) gazı, 
sera etkisine neden olur mu?



KÜRESEL ISINMA 
NEDĐR?

• Küresel ısınma, 
çoğunlukla insan kaynaklı
olmak üzere,atmosferde 
biriken gazların sera etkisi
yaratması sonucunda, 
dünya atmosferi ve 
okyanuslarının ortalama 
sıcaklıklarında belirlenen 
artışa verilen isimdir.



KÜRESEL ISINMANIN 
NEDENLERĐ

DOĞAL NEDENLER                                   YAPAY 
NEDENLER

1. Güneşin Etkisi                                           1.Fosil yakıtlar    

2.El Nino’nun Etkisi                                        2.Sera gazları

3.Dünyanın Prezisyon Hareketi                    3.Şehirlerin Isı
Adası

Etkisi

4.Smog                    



SERA ETKĐSĐ
• Yerküre, Güneş'ten gelen kısa 

dalgalı ışınımın bir bölümünü
yeryüzünde, bir bölümünü alt 
atmosferde (troposferde) emer. 
Güneş ışınımın bir bölümü ise, 
emilme gerçekleşmeden, 
yüzeyden ve atmosferden 
yansıyarak uzaya kaçar. 
Yüzeyde ve troposferde tutulan 
enerji, atmosfer ve okyanus 
dolaşımıyla yeryüzüne dağılır ve 
uzun dalgalı yer ışınımı olarak 
atmosfere geri verilir. 
Yeryüzünden salınan uzun 
dalgalı ışınımın önemli bir 
bölümü, yine atmosfer 
tarafından emilir ve daha az 
Güneş enerjisi alan yüksek 
enlemlerde ve düşük 
sıcaklıklarda salınır. 
Atmosferdeki gazların gelen 
Güneş ışınımına karşı geçirgen, 
buna karşılık geri salınan uzun 
dalgalı yer ışınımına karşı çok 
daha az geçirgen olması
nedeniyle Yerküre’nin 
beklenenden daha fazla 
ısınmasını sağlayan ve ısı
dengesini düzenleyen bu doğal 



SERA GAZLARI
• Karbondioksit 

(CO2)
• Metan (CH4)
• Azot oksitler
• Su buharı
• Kloroflorokarbonl

ar
• Ozon



CO2 (KARBONDĐOKSĐT)
• Renksiz ve kokusuzdur.
• Solunumdaki yeri açısından 

hayati önem arz eder. Oksijen 
akciğerlere üst hava yollarını
geçerek gelir ve alveolde
hemoglobin ile taşınarak alveole 
getirilmiş olan karbondioksit ile 
yer değiştirir. Daha sonra 
karbondioksit oksijenin takip ettiği 
yolla dışarıya verilir. Bitkiler 
gündüz CO2 alır, O2 verirler. 
Gece ise O2 alır, CO2 verirler.

• CO2 serbest gaz halinde volkanik
bölgelerden çıkan gazlarda, suda 
çözünmüş olarak ise maden 
suyunda bulunur. Şehir ve dağlık 
bölgelerde değişmek üzere 
atmosfer havasında ortalama % 
0,03-0,04 nisbetinde, egzozda
ise % 13 nisbetinde bulunur.

• Havadan ağır bir gazdır.



CO2’nin Küresel Isınmadaki 
Rolü

• Dünya'nın ısınmasında önemli bir rolü olan 
CO2, Güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşması
sırasında bu ışınlara karşı geçirgendir. 
Böylece yeryüzüne çarpıp yansıdıklarında 
onları soğurur. 

• Kimyager Charles David Keeling ,1958’te 
Hawaii’de yaptığı ölçümler sonucu 
atmosferdeki CO2 düzeyini 310-315 parçacık 
bulmuşken günümüzde bu oran 384 ppm’e 
çıkmıştır.

• Fosil yakıt tüketimi,orman yangınları,çimento 
üretimi ve fermantasyon olayları,CO2 
salınımını arttıran en önemli etkenlerdir.



AZOT OSĐTLER
• Azot ve oksijen 250ºC 

sıcaklıkta kimyasal 
reaksiyona giren 
azotoksitleri meydana 
getirir. Azotoksit, tarımsal 
ve endüstriyel etkinlikler ve 
katı atıklar ile fosil 
yakıtların yanması
sırasında oluşur. 
Arabaların egzosundan da 
çıkmakta olan bu gaz, 
çevre kirlenmesine neden 
olmaktadır.



SERA
• Doğal çevre koşullarının uygun 

olmadığı mevsimlerde yada yörelerde, 
bitkilerin yetiştirilmesi için uygun 
koşulların yapay yollarla yaratıldığı, üstü
ışık geçiren örtüyle kaplı ortamlara sera 
denilir.
Sera hava koşullarının düzenlenmesiyle 
ilgili mekanizasyon uygulamaları:

• 1. Sera ısıtması
2. Sera aydınlatması
3. Sera havalandırması
4. Sera serinletmesi
Serada bitki yetiştiriciliğiyle ilgili 
mekanizasyon uygulamaları:
1. Toprak hazırlığı
2. Ekim ve dikim
3. Bakım işleri
4. Tarımsal mücadele 
5. Toprak yerine geçen yetiştirme 
ortamlarının hazırlanması
6. Sulama
7. Hasat ve sonrası işlemler



SERA ÇEŞĐTLERĐ

A. Büyüklüklerine göre seralar
1.Büyük seralar 1000 m2 taban 

alanı 50 – 100 m boy 
2.Orta seralar 100 – 1000 m2 

taban alanı 25 – 50 m boy
3.Küçük seralar 100 m2 taban 

alanı
2 – 20 m boy

B. Kuruluş şekillerine göre seralar
1.Tek
2. Bitişik
3. Blok



Sera Soğutma Sistemleri
• Sera Soğutma Sistemleri

Seraların soğuk mevsimlerde ısıtılmasına 
karşılık, sıcak mevsimlerde de soğutulması
gerekir.

• Soğuk ve serin mevsimlerde sera içinde 
oluşan yüksek ısı birikimi havalandırmayla 
önlenebilir. Ülkemizin özellikle güney 
bölgelerinde kısa bir ısıtma süresinden sonra 
hava sıcaklığı artar. Bu dönemde, sera içi 
sıcaklığının bitki gelişmesine olumsuz etkisi 
olabilir. Özellikle yazın yetiştiricilik yapılan 
seralar-da güneş ışıklarının etkisiyle, sera içi 
sıcaklığı dış hava sıcaklığından 5-10°C da-ha 
yüksek olabilir. Bu durum, bitkilerdeki 
özümlemenin azalmasına ve durma-sına da 
neden olabilir. Yani bitkinin özümleme ile 
kazandığı madde, solunum-la kaybettiğinden 
az olabilir. Bununla ilgili değerler Çizelge 6.2'de 
verilmiştir. Çizelgeye göre bitkilerde özümleme 
(fotosentez) (TC'den 20°C'ye kadar 
art-maktadır. Bu dereceden sonra özümleme 
azalmakta ve 40 C'de patates ve domateste 
eksilen bir özümleme ortaya çıkmaktadır. Sıcak 
aylarda seralarda, soğutma uygulaması
olmamaktadır. Yalnız süs bitkileri yetiştirilen 
seralarda, ekonomik olduğu sürece soğutma 
yapılabilir.
Sera içinde yetiştirilen bitkilerin sıcaklıkları, 
sera içindeki havanın sıcaklı-ğından daha 
yüksek bir değere ulaşmaktadır.



Plastik Örtüler
Plastik örtüler genellikle polietilen veya PVC 

olurlar. Bunlar 1-2 yıl ömürlüdürler. 
Genellikle plastikler fiziksel ve mekanik 
etkilere karşı dayanıksızdırlar. Plastik 
örtü materyalinin, bitkilerde renk oluşumu 
ve büyümeyi engelleyen, onların cüce 
kalmalarına neden olan ultraviole (kısa 
dalga) ışınları geçirme niteliği, cama 
kıyasla çok daha fazladır. Bu sakınca son 
yıllarda plastiğin bileşimine, ultraviole 
ışınların etkisini azaltan bazı katkı
maddeleri ilavesi ile giderilmeye 
çalışılmıştır. 

• Plastiklerde ışık geçirgenliği son yıllarda 
geliştirilerek cam gibi hatta daha yüksek 
ışık geçirgenliği sağlanabilmiştir. Örneğin 
camda ışık geçirgenliği %89-92 olmasına 
karşılık son yıllarda üretilen plastiklerin 
geçirgenliği %85 ile 89'dur. Bu değer 
%92-95'e kadar çıkarılabilmiştir. Ancak 
plastik zamanla kirlenme ve yıpranma 
nedeni ile ışık geçirgenliğinde büyük 
düşmelere sebep olur ve bu geçirgenlik 
%62-65'e kadar inebilir. Plastikler 
yıkandıklarında da kirliliklerini cam gibi 
atamazlar, yani temizlenemezler. Çünkü
tozlar plastik üzerine elektriksel yük ile 
bağlanır. Kirlilik devamlı kalır. 



DENEYĐN ADI

BĐR CAM FANUS ĐÇĐNE SERA 
KURULMASI VE AÇIĞA ÇIKAN 
GAZLARIN SAPTANMASI



DENEYĐN AMACI:

Kireç suyunun (sönmüş kireç),CO2 ile 
tepkimesi sonucu oluşan CaCO3’ten 
yararlanarak,seralarda oluşan gazlar içinde 
CO2’nin varlığının ispatlanması



DENEY ARAÇ VE GEREÇLERĐ

KULLANILAN 
KĐMYASALLAR


