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PROJE HEDEF SORUSUPROJE HEDEF SORUSU

KKĐĐRLETRLETĐĐCCĐĐ EMEMĐĐSYONLARIN SYONLARIN 
BUGBUGÜÜNKNKÜÜ DDÜÜZEYDE ATMOSFERE ZEYDE ATMOSFERE 
SALINIMI DEVAM EDERSE BSALINIMI DEVAM EDERSE BĐĐZZĐĐ NE NE 
GGĐĐBBĐĐ FELAKETLER BEKLFELAKETLER BEKLĐĐYOR?YOR?



HEDEF VE DAVRANIHEDEF VE DAVRANIŞŞLARLAR
HEDEF 1:HEDEF 1:Projeyi tekrar gProjeyi tekrar göözden gezden geççirerek hedef ve davranirerek hedef ve davranışışlarlarıı
tekrara  dtekrara  düüzelmeyebilmezelmeyebilme
DAVRANIDAVRANIŞŞLARLAR
1.1.Projedeki hedef 3 ve hedef 4Projedeki hedef 3 ve hedef 4’ü’ü felaketler ve alfelaketler ve alıınmasnmasıı gereken gereken 
öönlemler olarak tek bir hedefte birlenlemler olarak tek bir hedefte birleşştirme tirme 
HEDEF 2:HEDEF 2:Kirletici emisyonlarKirletici emisyonlarıın olun oluşşturduturduğğu felaketlerle ilgili yeni u felaketlerle ilgili yeni 
dedeğğiişşme ve gelime ve gelişşmelerin olup olmadmelerin olup olmadığıığınnıı tespit edebilmetespit edebilme
DAVRANIDAVRANIŞŞLARLAR
1.1.Asit yaAsit yağğmurlarmurlarıı ile ilgili geliile ilgili gelişşmeleri ve demeleri ve değğiişşmeleri arameleri araşşttıırmarma
2.2.KKüüresel resel ııssıınma ile ilgili gelinma ile ilgili gelişşmeleri ve demeleri ve değğiişşmeleri arameleri araşşttıırmarma
3.3.Ozon tabakasOzon tabakasıınnıın delinmesi ile  ilgili gelin delinmesi ile  ilgili gelişşmeleri ve demeleri ve değğiişşmeleri meleri 
araaraşşttıırmarma
HEDEFHEDEF 3:3:Projedeki Projedeki KyotoKyoto ProtokolProtokolüü ile ilgili yeni geliile ilgili yeni gelişşmeleri ve meleri ve 
felaketlerle ilgili yeni alfelaketlerle ilgili yeni alıınan nan öönlemleri tespit edebilmenlemleri tespit edebilme
DAVRANIDAVRANIŞŞLARLAR
1.1.KyotoKyoto ProtokolProtokolüünnüün imzalanmasn imzalanmasıı sonucunda ortaya sonucunda ortaya ççııkan yeni kan yeni 
geligelişşmeleri arameleri araşşttıırmarma
2.2.Kirletici emisyonlarKirletici emisyonlarıın saln salıınmasnmasııyla ilgili yeni yla ilgili yeni ççevresel evresel öönlemleri nlemleri 
araaraşşttıırmarma



ĐĐÇÇERERĐĐKK
1.Kirletici emisyonlar nelerdir?1.Kirletici emisyonlar nelerdir?
--CO ve CO2  gazlarCO ve CO2  gazlarıı
--SOxSOx gazlargazlarıı
--HC,HCFC ve CFC  gazlarHC,HCFC ve CFC  gazlarıı
--AsAsııllıı parparççacacııklarklar
2.Kirletici emisyonlar2.Kirletici emisyonlarıın etkisi,meydana gelebilecek n etkisi,meydana gelebilecek 
felaketler ve alfelaketler ve alıınabilecek nabilecek öönlemlernlemler
--ĐĐnsan sansan sağğllığıığına verdina verdiğği zararlar ve ali zararlar ve alıınabilecek nabilecek 
öönlemlernlemler
--DoDoğğaya verdiaya verdiğği zararlar ve ali zararlar ve alıınabilecek nabilecek öönlemlernlemler
--Ozon tabakasOzon tabakasıınnıın delinmesi,etkilerin delinmesi,etkileri
ve alve alıınabilecek nabilecek öönlemlernlemler
--Asit yaAsit yağğmurlarmurlarıı,etkileri ve al,etkileri ve alıınabilecek nabilecek öönlemlernlemler
--KKüüresel resel ııssıınma,etkilerinma,etkileri ve alve alıınabilecek nabilecek öönlemlernlemler



KKĐĐRLETRLETĐĐCCĐĐ EMEMĐĐSYONLARSYONLAR
Karbon oksitleri (CO,CO2Karbon oksitleri (CO,CO2))

Azot oksitleri (Azot oksitleri (NOxNOx))

KKüükküürt oksitleri (rt oksitleri (SOxSOx))

Hidrokarbonlar (HC)Hidrokarbonlar (HC)

DioksinlerDioksinler(PCDD) ve (PCDD) ve FuranlarFuranlar(PCDF)(PCDF)

AsAsııllıı parparççacacııklar (PM)klar (PM)



Metalürjik işlemler
sonucu

----HF, HCLHallojen
bileşikler

Yanma----CO, CO2CoveCO2
bileşikleri

N2 ve O2 karışımı
yakıtların yanması
petrolün rafinesi , 
çözücülerin kullanılması

Aldehitler, 
Ketonlar, Asitl
er

C1 -C5Karboniçeren
bileşikler

Yüksek sıcaklıkta yanma
süresince

NO2, MNO3NO, NH3Azot içeren
Bileşikler

Kükürt içeren
yakacakların yanmasından

SO3, H2SO4, 
MSO4

SO2, H2SKükürtiçeren
bileşikler

KaynaklarĐkincil
Kirleticiler

Birincil
KirleticilerSINIF

Tablo: Atmosferde bulunan gaz halindeki
bileşiklerin sınıflandırılması



KKĐĐRLETRLETĐĐCCĐĐ EMEMĐĐSYONLARIN SYONLARIN ĐĐNSAN NSAN 
SASAĞĞLILIĞĞINA VERDINA VERDĐĞĐĐĞĐ ZARARLARZARARLAR

AkciAkciğğer kanseri er kanseri 
BronBronşşitit
KronelKronel bronbronşşit it 
RaRaşşitizm itizm 
Eklem romatizmasEklem romatizmasıı
Kalp hastalKalp hastalııklarklarıı
GGööz yanmalarz yanmalarıı
Nefes darlNefes darlığıığı
RomatizmaRomatizma



KĐRLETĐCĐ EMĐSYONLARIN 
NEDEN OLDUĞU HAVA KĐRLĐLĐĞĐ

Hava kirliliği; 
canlıların sağlığını
olumsuz yönde 
etkileyen ve maddi 
zararlar meydana 
getiren havadaki 
yabancı maddelerin, 
normalin üzerindeki 
miktar ve yoğunluğa 
ulaşmasıdır.



ETKETKĐĐLERLERĐĐ

�� Kirli havanKirli havanıın solunmasn solunmasıı , , öözellikle akcizellikle akciğğer dokularer dokularıınnıı
tahrip edici ve tahrip edici ve ööldldüürrüüccüü olabilmektedir.olabilmektedir.

�� Bitkiler iBitkiler iççin zararlin zararlıı olup ormanlara zarar olup ormanlara zarar 
vermektedir. vermektedir. 

�� Atmosferdeki karbondioksit miktarAtmosferdeki karbondioksit miktarıınnıı %5 oran%5 oranıında nda 
arttarttıırdrdığıığı tespit edilmitespit edilmişştir. tir. 

�� Hava kirliliHava kirliliğğinin, sanatsal ve mimari yapinin, sanatsal ve mimari yapıılar lar üüzerinde zerinde 
tahrip edici ve bozucu etkisi vardtahrip edici ve bozucu etkisi vardıır.r.



ALINABALINABĐĐLECEK LECEK ÖÖNLEMLERNLEMLER
--Sanayi tesislerinin bacalarSanayi tesislerinin bacalarıına filtre takna filtre takıılmaslmasıı
sasağğlanmallanmalıı
--Evleri Evleri ııssııtmak itmak iççin yin yüüksek kalorili kksek kalorili köömmüürler rler 
kullankullanıılmallmalıı, , 
--Her yHer yııl bacalar ve soba borularl bacalar ve soba borularıı temizlenmeli, temizlenmeli, 
--DoDoğğalgaz kullanalgaz kullanıımmıı yaygyaygıınlanlaşşttıırrıılarak, larak, 
öözendirilmeli, zendirilmeli, 
--YeYeşşil alanlar arttil alanlar arttıırrıılmallmalıı, , 
--ĐĐmar planlarmar planlarıındaki hava kirlilindaki hava kirliliğğini azaltini azaltııccıı
tedbirler uygulamaya konulmaltedbirler uygulamaya konulmalıı, , 
--Toplu taToplu taşışım aram araççlarlarıı yaygyaygıınlanlaşşttıırrıılmallmalıı. . 
--Sanayi ve iSanayi ve işş merkezleri yerlemerkezleri yerleşşim merkezleri im merkezleri 
ddışıışına alna alıınmalnmalıı,,
--Elektrikli taElektrikli taşışıma arama araççlarlarıı geligelişştirilmeli ve tirilmeli ve 
kullankullanıımmıı arttarttıırrıılmallmalıı,,
--ŞŞehir merkezlerindeki yoehir merkezlerindeki yoğğun trafik un trafik ççevre evre 
yollara aktaryollara aktarıılmallmalıı,,
--ŞŞehir yerleehir yerleşşim planlarim planlarıında meteorolojik nda meteorolojik 
faktfaktöörler                                                          rler                                                          
ggööz z öönnüünde bulundurulmalnde bulundurulmalıı. . 



ASASĐĐT YAT YAĞĞMURLARIMURLARI

�� Asit yaAsit yağğmurunun murunun 
birinci sorumlularbirinci sorumlularıı
ssüülflfüürdioksitrdioksit (SO(SO22) ve ) ve 
azot oksit (azot oksit (NOxNOx) ) 
gazlargazlarııddıır.r.
Bu gazlarBu gazlarıın n 
atmosferde su,oksijen atmosferde su,oksijen 
ve dive diğğer asitli er asitli 
bilebileşşiklerden gelen iklerden gelen 
kimyasallarla kimyasallarla 
reaksiyona girmesiyle reaksiyona girmesiyle 
asit yaasit yağğmurumuru



ASASĐĐT YAT YAĞĞMURUNUN ETKMURUNUN ETKĐĐLERLERĐĐ
�� AAğğaaççlarlarıın yapraklarn yapraklarıındaki ndaki 

bbüüyyüüme ve gelime ve gelişşmeyi engeller.meyi engeller.
�� Suyun ve topraSuyun ve toprağığın yapn yapıılarlarıınnıı

dedeğğiişştirmekte,toprak ve suyla tirmekte,toprak ve suyla 
iliilişşkide olan canlkide olan canlıılara zarar verir.lara zarar verir.

�� BinalarBinalarıın dn dışış cephelerine zarar cephelerine zarar 
verir.verir.

�� GGöörrüüşş mesafesini azaltmasmesafesini azaltmasıı ve ve 
ggöörrüüşşüü bulanbulanııklaklaşşttıırrıır.r.

�� ĐĐnsanlarda kalp ve akcinsanlarda kalp ve akciğğer er 
hastalhastalııklarklarıına yol ana yol aççar (astar (astıım ve m ve 
bronbronşşit gibi)it gibi)

�� YYüüzey ve izey ve iççme sularme sularıı ,yer alt,yer altıı
sularsularıı ,toprak , bitkiler ve ,toprak , bitkiler ve 
balbalııklar klar üüzerindeki etkilerine zerindeki etkilerine 
babağğllıı olarak bu unsurlarolarak bu unsurlarıın n 
kullankullanıılmaslmasıı
sonucunda uzun vadede sonucunda uzun vadede 

�� ĐĐnsan bnsan büünyesinde asit   nyesinde asit   
depolanmasdepolanmasıına neden olurna neden olur



�� Ozon, 3 oksijen Ozon, 3 oksijen 
atomundan oluatomundan oluşşan an 
molekmoleküülleriyle zehirli, lleriyle zehirli, 
renksiz bir gazdrenksiz bir gazdıır ve r ve 
atmosferin atmosferin üüst st 
katmanlarkatmanlarıında yer alnda yer alıır. r. 

�� Genellikle stratosfer Genellikle stratosfer 
bböölgesinin tlgesinin tüümmüünnüü
kapsamkapsamıına almaktadna almaktadıır. r. 
GGöökykyüüzzüünnüün mavi renkte n mavi renkte 
ggöörrüünmesi bu gaz nmesi bu gaz 
sayesinde olmaktadsayesinde olmaktadıırr..

OZONOZON



OZON TABAKASININ DELOZON TABAKASININ DELĐĐNMESNMESĐĐ

Ozon yoğunluğunun ultraviole ışınlarını tutma görevi 
yapamayacak kadar azalması ozon tabakasının 
delinmesi olarak adlandırılmaktadır Güneş ışığında 
fotokimyasal tepkimeye giren egzos gazları, kirli 
havadan oluşan duman bulutlarında ozon ve 
nitrojen dioksit oluşturmaktadır. Böylece 
atmosferin yeryüzüne yakın alt kısımlarında da bir 
Ozon Kirliliği meydana gelmektedir



OZON TOZON TÜÜKETEN MADDELERKETEN MADDELER

�� Kloroflorokarbonlar Kloroflorokarbonlar 
(CFC) (CFC) 

�� HidrokloroflorokarbonlarHidrokloroflorokarbonlar
(HCFC)(HCFC)

�� HalonlarHalonlar



ĐĐnsanlar nsanlar ÜÜzerindeki Etkilerizerindeki Etkileri :: UltravioleUltraviole (UV) (UV) 
radyasyonun cilt kanseri de dahil pek radyasyonun cilt kanseri de dahil pek ççok insan saok insan sağğllığıığı
problemleriyle baproblemleriyle bağığıntntııllıı olduolduğğu bilinmektedir.u bilinmektedir.

Bitkiler Bitkiler ÜÜzerindeki Etkilerizerindeki Etkileri :: AAşışırrıı UVUV--B, hemen B, hemen 
hemen bhemen büüttüün yen yeşşil bitkilerin bil bitkilerin büüyyüüme sme süürereççlerine mani lerine mani 
olur. olur. 

Su KaynaklarSu Kaynaklarıı ve Su Hayatve Su Hayatıı ÜÜzerindeki Etkilerizerindeki Etkileri ::
Okyanus yOkyanus yüüzeyi yakzeyi yakıınlarnlarıındaki hayat UV zararlarndaki hayat UV zararlarıına na 
karkarşışı ççok hassastok hassastıır. r. 

Hayvanlar Hayvanlar ÜÜzerindeki Etkileri :zerindeki Etkileri : ÇÇooğğu hayvan tu hayvan tüürleri rleri 
UVUV--B'yeB'ye karkarşışı kalkalıın derileri ve deri n derileri ve deri pigmentasyonupigmentasyonu
nedeniyle insanlara nazaran nedeniyle insanlara nazaran ççok daha fazla korunmaya ok daha fazla korunmaya 
sahip olmalarsahip olmalarıına rana rağğmen bazmen bazıılarlarıı artan UVartan UV--B'denB'den

etkilenebilirler.etkilenebilirler.

OZON TOZON TÜÜKENMESKENMESĐĐNNĐĐN N 
YERYYERYÜÜZZÜÜNDEKNDEKĐĐ YAYAŞŞAMA ETKAMA ETKĐĐSSĐĐ



ALINABALINABĐĐLECEK LECEK ÖÖNLEMLERNLEMLER
�� Ozon tOzon tüüketen kimyasal maddeleri iketen kimyasal maddeleri iççermeyen ermeyen ççevre evre 

dostu dostu üürrüünler satnler satıın aln alıın. Bir tn. Bir tüüketici olarak gketici olarak güüccüünnüüz z 
asla kasla küçüüçümsenemez.msenemez.

�� BuzdolaplarBuzdolaplarıınnıızzıın ve dondurucularn ve dondurucularıınnıızzıın itinayla n itinayla 
servise tabi tutulmasservise tabi tutulmasıına na öözen gzen göösteriniz.steriniz.

�� Otomobil klimalarOtomobil klimalarıı kloroflorokarbonlarkloroflorokarbonlarıı kullankullanıırlar rlar 
ve ve ççok kok kööttüü ssıızdzdıırma rma öözellikleri vardzellikleri vardıır. Er. Eğğer er 
bunlardan birine sahipseniz servislerinin itinayla bunlardan birine sahipseniz servislerinin itinayla 
yapyapııldldığıığından emin olunuz. Gndan emin olunuz. Güünnüümmüüzde zde 
kloroflorokarbonsuz modeller de vardkloroflorokarbonsuz modeller de vardıır ve yeni bir r ve yeni bir 
araba alaraba alıırken mrken müümkmküünse bunlarnse bunlarıı tercih edin.tercih edin.

�� KloroflorokarbonlarKloroflorokarbonlarıın n zaptedildiklerindenzaptedildiklerinden emin emin 
olmadan eski soolmadan eski soğğutucularutucularıınnıızzıı atmayatmayıın.n. Ozon Ozon 
tabakastabakasıı ve ozon tve ozon tüüketen kimyasal maddeler keten kimyasal maddeler 
hakkhakkıında daha fazla bilgi edinin ve endinda daha fazla bilgi edinin ve endişşelerinizi elerinizi 
dile getirindile getirin



OZON'DAKOZON'DAKĐĐ DELDELĐĐK ARTIK K ARTIK 
BBÜÜYYÜÜMMÜÜYORYOR

Kloroflorokarbon kimyasallarKloroflorokarbon kimyasallarıınnıın n üüretimi 1987retimi 1987
YYııllıında ynda yüürrüürlrlüüğğe giren Montreal Protokole giren Montreal Protokolüü ileile
ssıınnıırlandrlandıırrıılmlmışışttıı..
Ozon tabakasOzon tabakasıınnıın n öönnüümmüüzdeki 60 yzdeki 60 yııl zarfl zarfıındanda
normale dnormale döönebilmesi umuluyor.nebilmesi umuluyor.



KKÜÜRESEL ISINMARESEL ISINMA

KKüüresel resel ııssıınma yerynma yeryüüzzüündeki ortalama ndeki ortalama 
ssııcaklcaklığıığın insani veya don insani veya doğğal nedenlerle al nedenlerle 
artmasartmasıı olayolayıına verilen isimdir.na verilen isimdir.



SERA ETKSERA ETKĐĐSSĐĐ
Atmosferdeki sera gazı
konsantrasyonu neden 
artıyor?

Bilim adamlarBilim adamlarıına na 
ggööre bu artre bu artışıışın n 
temel nedeni temel nedeni insan insan 
aktiviteleriaktiviteleri ve ve 
fosil yakfosil yakııtlartlarıınnıın n 
kullankullanıımmıı..

Đnsanların çeşitli faaliyetlerinin küresel 
ısınmaya katkısı şöyledir:  

• Enerji kullanımı %49,  
• Endüstrileşme %24,  
• Ormansızlaşma %14,  
• Tarım %13'tür.  

 



SERA GAZI SERA GAZI ÇÇEEŞĐŞĐTLERTLERĐĐ

��Su buharSu buharıı
��COCO22

��CHCH44

��NN22OO



IPCC'NIPCC'NĐĐN KN KÜÜRESEL ISINMA RESEL ISINMA 
RAPORURAPORU

��Avustralya'da bir araya gelen dAvustralya'da bir araya gelen düünyannyanıın en n en 
öönemli iklim bilimcileri, knemli iklim bilimcileri, küüresel resel ııssıınmayla ilgili nmayla ilgili 
az da olsa iyimser saptamalarda bulundular.  az da olsa iyimser saptamalarda bulundular.  

��HHüükküümetlerarasmetlerarasıı ĐĐklim Deklim Değğiişşikliikliğği Paneli'nin i Paneli'nin 
(IPCC) haz(IPCC) hazıırladrladığıığı taslak raporda, sera etkisi taslak raporda, sera etkisi 
yapan gazlaryapan gazlarıın yayn yayııllıımmıınnıın n şşimdiki seviyesinden imdiki seviyesinden 
fazla olmamasfazla olmamasıı durumunda, 2100'e kadar durumunda, 2100'e kadar 
beklenen kbeklenen küüresel resel ııssıınmannmanıın, 2 santigrat n, 2 santigrat 
dereceyle sdereceyle sıınnıırlrlıı kalabilecekalabileceğği belirtildi. i belirtildi. 



ZEHZEHĐĐRLRLĐĐ GAZDA ABD, SERA GAZDA ABD, SERA 
GAZINDA TGAZINDA TÜÜRKRKĐĐYE 1.YE 1.
��Sera etkisi yaratan gazlarSera etkisi yaratan gazlarıın atmosfere n atmosfere 

salsalıımmıındanda en hen hıızlzlıı artartışıışın Tn Tüürkiye'de rkiye'de 
olduolduğğu, u, 

��Atmosfere en Atmosfere en ççok zehirli gaz bok zehirli gaz bıırakan rakan 
üülkenin ise ABD oldulkenin ise ABD olduğğu belirtildi. u belirtildi. 



KKÜÜRESEL ISINMA SONUCU RESEL ISINMA SONUCU 
OLUOLUŞŞAN FELAKETLERAN FELAKETLER

ĐĐKLKLĐĐM DEM DEĞĐŞĐĞĐŞĐKLKLĐĐKLERKLERĐĐ



ĐĐKLKLĐĐM DEM DEĞĐŞĐĞĐŞĐKLKLĐĐKLERKLERĐĐ

Son ySon yııllarda insanollarda insanoğğlu zamanslu zamansıız hava z hava 
olaylarolaylarıı karkarşışıssıında     nda     şşaaşşkkıına     na     
ddöönnüüyor. Kyor. Küüresel resel ııssıınma nedeniyle nma nedeniyle 
AvrupaAvrupa’’nnıın yarn yarııssıı aaşışırrıı ııssıınnıırken, dirken, diğğer er 
yaryarııssıında kar gnda kar göörrüülebiliyor.Romanya lebiliyor.Romanya 
iklim aiklim aççııssıından en bndan en büüyyüük k şşoku yaoku yaşşayan ayan 
üülkelerden biri.lkelerden biri.



ĐĐKLKLĐĐM DEM DEĞĐŞĐĞĐŞĐMMĐĐ YYÜÜZZÜÜNDEN AVRUPA'DA NDEN AVRUPA'DA 
NORMALDE GNORMALDE GÖÖRRÜÜLMEYEN HASTALIKLAR LMEYEN HASTALIKLAR 
ORTAYA ORTAYA ÇÇIKMAYA BAIKMAYA BAŞŞLADILADI

�� ABD'nin kABD'nin köörfez eyaletlerinde grfez eyaletlerinde göörrüülen bir deniz len bir deniz 
organizmasorganizmasıınnıın neden oldun neden olduğğu 'u 'VibrioVibrio VulnificusVulnificus' ' 
adladlıı hastalhastalığıığın, Baltn, Baltıık denizine giren k denizine giren üçüç kikişşide ide 
ggöörrüüldldüüğğüünnüü belirterek, Danimarka'da da bir belirterek, Danimarka'da da bir 
kikişşinin bu hastalinin bu hastalııktan ktan ööldldüüğğüü saptanmsaptanmışışttıır r 

�� ĐĐtalya sahillerindeki halktalya sahillerindeki halkıın da 'n da 'OstreopsisOstreopsis ovataovata' ' 
adladlıı organizmanorganizmanıın bulan bulaşşmasmasıı tehlikesiyle kartehlikesiyle karşışı
karkarşışıya olduya olduğğu, u, ııssıınan deniz sularnan deniz sularıı sayesinde bu sayesinde bu 
organizmanorganizmanıın habitatn habitatıınnıı genigenişşlettilettiğği belirtildi. 100 i belirtildi. 100 
kadar tatilcinin ishal, deride kkadar tatilcinin ishal, deride kıırmrmıızzıı noktalar ve noktalar ve 
ateateşş gibi belirtilerle hastaneye kaldgibi belirtilerle hastaneye kaldıırrııldldığıığınnıı

saptanmsaptanmışışttıır r 



DENDENĐĐZLER  YZLER  YÜÜKSELKSELĐĐYORYOR

ADALAR YOK OLUYOR



KUZEY KUTBUNKUZEY KUTBUN’’DA BUZUL DA BUZUL 
KALMAYACAKKALMAYACAK

Kuzey Kutbu’nun uydudan çekilen fotoğraflarını inceleyen bilim adamları
erimenin hızlandığını ve 100yıl içinde buzulların eriyeceğini açıkladı



ERERĐĐMENMENĐĐN ETKN ETKĐĐLERLERĐĐ ORTADAORTADA

ALASKA HALK PLAJI ! SĐBĐRYADA SICAKLIK 
ORTALAMA 3 DERECE 
ARTTI !

HĐMALAYALAR ERĐYOR EVEREST  
KISALIYOR 
ENDĐŞELERĐ

EROZYON

SU   SAVAŞLARI



ÇÖÇÖLLELLEŞŞMEME
TopraToprağığın an aşışırrıı kullankullanıımmıı, a, aşışırrıı
otlatma, saotlatma, sağğllııksksıız sulama z sulama 
yyööntemleri, ormanlarntemleri, ormanlarıın tahribi n tahribi 
ve ve öözellikle son yzellikle son yııllarda ekolojik llarda ekolojik 
dengenin bozulmasdengenin bozulmasıı sonucunda sonucunda 
meydana gelen iklim meydana gelen iklim 
dedeğğiişşiklikleri, iklikleri, çöçöllelleşşmeyi meyi 
meydana getiren en meydana getiren en öönemli nemli 
etkenlerdir. etkenlerdir. 
ÇöÇöllelleşşme ve kuraklme ve kuraklıık sorunlark sorunlarıı
kküüresel bir nitelik taresel bir nitelik taşışımakta ve makta ve 
ddüünyannyanıın bn büüttüün bn böölgelerini lgelerini 
etkilemektedir. Bu sebeple etkilemektedir. Bu sebeple 
çöçöllelleşşmeyle mmeyle müücadele etmek ve cadele etmek ve 
kuraklkuraklığıığın etkilerini n etkilerini 
hafifletmek ihafifletmek iççin, uluslararasin, uluslararasıı
ortak bir eyleme ihtiyaortak bir eyleme ihtiyaçç
duyulmaktadduyulmaktadıır. r. 



KKÜÜRESEL ISINMA EN RESEL ISINMA EN ÇÇOK AFROK AFRĐĐKAYI VURACAKKAYI VURACAK
LONDRA LONDRA -- KKüüresel iklim deresel iklim değğiişşikliikliğği Afrika ki Afrika kııtastasıınnıı vuruyor. vuruyor. 
ÇÇevreci kuruluevreci kuruluşş OxfamOxfam, New , New EconomicsEconomics VakfVakfıı ve ve ççevre evre 
kurumlarkurumlarıınnıın olun oluşşturduturduğğu Ku Küüresel resel ĐĐklim Deklim Değğiişşikliikliğği i ÇÇalalışışma ma 
Grubu'nca hazGrubu'nca hazıırlanan 'rlanan 'UpUp InIn SmokeSmoke 2' 2' 
isimli rapor, iklim deisimli rapor, iklim değğiişşikliikliğğinin Afrikalinin Afrikalıılarlarıı şşimdiden imdiden 
etkiledietkilediğğini, kuraklini, kuraklığıığın ve iklim belirsizlin ve iklim belirsizliğğinin binin büüyyüüddüüğğüünnüü
ortaya koydu. ortaya koydu. 
Rapor, iklim deRapor, iklim değğiişşikliikliğğinin yemek ginin yemek güüvenlivenliğğine 'emsalsiz' bir ine 'emsalsiz' bir 
tehdit oldutehdit olduğğuna vurgu yapuna vurgu yapııyor. Geyor. Geççen yen yııl, Al, Aşşaağığı SaharaSahara
bböölgesinde 25 milyon insanlgesinde 25 milyon insanıın yiyecek kn yiyecek kııtltlığıığı ççektiektiğğini hatini hatıırlatan rlatan 
rapor, rapor, öönlem alnlem alıınmazsa ileride bu saynmazsa ileride bu sayıınnıın n ççok daha fazla ok daha fazla 
olacaolacağığınnıı belirtti. Afrika'nbelirtti. Afrika'nıın, zengin, endn, zengin, endüüstrilestrileşşmimişş üülkelerin lkelerin 
neden olduneden olduğğu ku küüresel resel ııssıınmada hinmada hiççbir rolbir rolüü yok. O yyok. O yüüzden, zden, 
kkııtantanıın kn küüresel resel ııssıınmadan bu kadar etkileniyor olmasnmadan bu kadar etkileniyor olmasıı bbüüyyüük k 
trajedi.trajedi.



ORMANLAR  VE  KORMANLAR  VE  KÜÜRESEL ISINMARESEL ISINMA
Bitkilerin kBitkilerin küüresel resel ııssıınmaya nmaya 
katkkatkııssıı 12 Ocak,200612 Ocak,2006

Almanya'da Almanya'da bilimadamlarbilimadamlarıı, ola, olağğan an 
bitkilerin bitkilerin öönemli miktarda metan nemli miktarda metan 
gazgazıı üürettirettiğğini ortaya ini ortaya 
ççııkardkardıı.Metan, g.Metan, güüneneşşin enerjisini in enerjisini 
atmosfere hapsederek, katmosfere hapsederek, küüresel resel 
ııssıınmaya katknmaya katkııda bulunan sera da bulunan sera 
gazlargazlarıından biri.Bilim dndan biri.Bilim düünyasnyasıınnıın n 
öönde gelen dergilerinden nde gelen dergilerinden 
Nature'daNature'da yayyayıınlanan aranlanan araşşttıırma rma 
sonusonuççlarlarıı "hayret verici" olarak "hayret verici" olarak 
nitelendi.Bu bulgularnitelendi.Bu bulgularıın, kn, küüresel resel 
ııssıınmannmanıın hn hıızzıınnıı yavayavaşşlattlattığıığı kabul kabul 
edilen ormanlaredilen ormanlarıın roln rolüü hakkhakkıındaki ndaki 
varsayvarsayıımlarmlarıın yeniden gn yeniden göözden zden 
gegeççirilmesine neden olabileceirilmesine neden olabileceğği i 
belirtiliyor.belirtiliyor.



1999’da bilim adamları küresel ısınma yüzünden 
20 tür Kosto Riko kurbağasının neslinin 
tükendiğini tespit ettiler. 

Avrupa da kelebekler yaşadıkları alanı kuzeye 
kaydırdılar.Yaşam alanlarının güney sınırında 
yükselen sıcaklıklar ölümlerine neden oluyor. 

Son 10 yılda bahar o kadar erken geliyor ki 
Karibu geyikleri bu alanlara eriştiğinde, 
beslenme kaynağı olan bitkiler çoktan kök 
salmış oluyor.
Küresel ısınma aynı zamanda Alaska kıyılarındaki 
katil balinaların avlanmalarını da etkiledi .Şimdi 
alanlarında deniz aslanları ve foklar 
bulunmadığından denizde yaşayan su samurlarına 
yöneldiler 

TEHLTEHLĐĐKEDE OLAN EKOSKEDE OLAN EKOSĐĐSTEMLERSTEMLER



Deniz seviyesindeki yükselme, deniz 
kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktıkları
kumsalları yok ediyor. 

Fok balıkları ile balıkçıl kuşlar da kumsal 
doğasının yok olmasından etkileniyorlar. 

Son yıllarda Đskoçya'daki bazı deniz 
kuşlarının sayısında azalma görüldü. Bunun 
sebebinin bu kuşların avladığı balıkların, 
yiyecek bulmakta zorlandıkları için 
azalması olabileceği düşünülüyor. 



OLUOLUŞŞUCAK DUCAK DĐĞĐĞER ETKER ETKĐĐLERLER
�� Rus bilim adamlarRus bilim adamlarıına gna gööre, dre, düünya 2055'de 'Buz Devri'ne geri nya 2055'de 'Buz Devri'ne geri 

ddöönecek necek 

Uzay bilimci Uzay bilimci KhabibulloKhabibullo AbdusamatovAbdusamatov, , şşu anki ku anki küüresel resel ııssıınmannmanıın n 
ardardıından kndan küüresel bir soresel bir soğğuma kuuma kuşşaağığına girecena gireceğğimizi imizi ööne sne süürdrdüü. . 
"D"Düünyaynyayıı sera gazsera gazıı etkisinden korumak ietkisinden korumak iççin uygulanan in uygulanan KyotoKyoto
protokolleri protokolleri şşimdilik ertelenmeli. imdilik ertelenmeli. ÇüÇünknküü şşu anda Du anda Düünya, knya, küüresel resel 
ssııcaklcaklıık anlamk anlamıında en ynda en yüüksek noktada ve bundan bksek noktada ve bundan bööyle syle sııcaklcaklıık k 
kademeli olarak azalacak" diyen kademeli olarak azalacak" diyen AbdusamatovAbdusamatov, so, soğğumanumanıın birkan birkaçç
yyııl il iççinde bainde başşlayacalayacağığınnıı kaydettikaydetti

�� BABAŞŞKA BKA BĐĐR ETKR ETKĐĐ

SibiryaSibirya’’nnıın batn batııssıında 11 bin ynda 11 bin yııldldıır donmur donmuşş halde bulunan ve halde bulunan ve 
yaklayaklaşışık Fransa ve Almanya bk Fransa ve Almanya büüyyüüklklüüğğüündeki turbalndeki turbalııklar kklar küüresel resel 
ııssıınmannmanıın etkisiyle son 3n etkisiyle son 3--4 y4 yııldldıır erimeye bar erimeye başşladladıılar. Son 40 ylar. Son 40 yııl l 
iiççinde bu yinde bu yöörede 3rede 3ooCC’’lik bir slik bir sııcaklcaklıık artk artışıışı ggöörrüülmlmüüşşttüü. Art. Artıık geri k geri 
ddöönnüüşşüü olmayan bu erime olayolmayan bu erime olayıınnıın sonucunda atmosfere n sonucunda atmosfere 
milyarlarca ton metan gazmilyarlarca ton metan gazıı dahil olacak. COdahil olacak. CO22 gazgazıından 20 kat ndan 20 kat 
daha fazla daha fazla ııssıı tutabilme tutabilme öözelli zelli ğğ i olan CHi olan CH4 4 gazgazıınnıın bu dn bu düüzeyde zeyde 
atmosfere atmosfere salsalıınnıımmıı kküüresel resel ııssıınma hnma hıızzıınnıı ve ve şşiddetini bu giddetini bu güüne ne 
kadar yapkadar yapıılan tahminler lan tahminler üüzerinde arttzerinde arttııracaktracaktıır.r.



KKÜÜRESEL ISINMAYI RESEL ISINMAYI 
ENGELLEMEK ENGELLEMEK ĐĐÇÇĐĐN N 

NELER YAPILMALI ?NELER YAPILMALI ?



KYOTO PROTOKOLÜ NEDĐR?
Kyoto Protokolü, iklim değişikliği ile mücadele alanında hazırlanan en kapsamlı
anlaşma. Protokol, sera etkisine yol açan gazların yayılmalarını sınırlıyor. Hedef, 
2012 yılına kadar ortalama yüzde 5,2 azalmayla, 1990 yılındaki düzeylere dönmek. 

KOYOTO ĐLE NELER DEĞĐŞECEK?
* Atmosfere sal* Atmosfere salıınan sera gaznan sera gazıı miktarmiktarıı yyüüzde 5'e zde 5'e ççekilecek.ekilecek.
* End* Endüüstriden, motorlu tastriden, motorlu taşışıtlardan, tlardan, ııssııtmadan kaynaklanan sera gaztmadan kaynaklanan sera gazıı
miktarmiktarıınnıı azaltmaya yazaltmaya yöönelik mevzuat yeniden dnelik mevzuat yeniden düüzenlenecek. zenlenecek. 
* Daha az enerji ile * Daha az enerji ile ııssıınma, daha az enerji tnma, daha az enerji tüüketen araketen araççlarla uzun yol larla uzun yol 
alma, daha az enerji talma, daha az enerji tüüketen teknoloji sistemlerini endketen teknoloji sistemlerini endüüstriye striye 
yerleyerleşştirme, ulatirme, ulaşışımda, mda, çöçöp depolamada p depolamada ççevrecilik, temel ilke olacak.evrecilik, temel ilke olacak.
* Atmosfere b* Atmosfere bıırakrakıılan metan ve karbondioksit oranlan metan ve karbondioksit oranıınnıın dn düüşşüürrüülmesi ilmesi iççin in 
alternatif enerji kaynaklaralternatif enerji kaynaklarıına na yyöönelineceknelinecek. . 
* Fosil yak* Fosil yakııtlar yerine tlar yerine öörnerneğğin, in, biodizelbiodizel yakyakııt kullant kullanıılacak. lacak. 
* * ÇÇimento, demir imento, demir ççelik ve kireelik ve kireçç fabrikalarfabrikalarıı gibi ygibi yüüksek enerji tksek enerji tüüketen keten 
iişşletmelerde atletmelerde atıık ik işşlemleri yeniden dlemleri yeniden düüzenlenecek. zenlenecek. 
* Termik santrallerde daha az karbon * Termik santrallerde daha az karbon ççııkartan sistemler, teknolojiler kartan sistemler, teknolojiler 
devreye sokacak. devreye sokacak. 
* G* Güüneneşş enerjisinin enerjisinin öönnüü aaççıılacak. Nlacak. Nüükleer enerjide karbon orankleer enerjide karbon oranıı ssııffıır r 
olduolduğğu iu iççin din düünyada bu enerji nyada bu enerji öön plana n plana ççııkarkarıılacak. lacak. 
* Fazla yak* Fazla yakııt tt tüüketen ve fazla karbon keten ve fazla karbon üüretenden daha fazla vergi retenden daha fazla vergi 
alalıınacaknacak



BUSH KYOTOBUSH KYOTO’’YU YU 
REDDEDREDDEDĐĐYORYOR
Bush hBush hüükküümeti, kmeti, küüresel resel 
ııssıınmannmanıın insan eliyle n insan eliyle 
gergerççekleekleşştitiğğini inatla ini inatla 
inkar ediyor. inkar ediyor. ÇÇevreci evreci 
öönlemlerin ABDnlemlerin ABD’’de 5 de 5 
milyon kimilyon kişşiyi iiyi işşsiz siz 
bbıırakacarakacağığından korkan ndan korkan 
Bush hBush hüükküümeti, meti, öönceki nceki 
ABD hABD hüükküümetinin imza metinin imza 
attattığıığı uluslararasuluslararasıı
anlaanlaşşmalarla konan malarla konan 
birbirççok ok ççevre evre 
politikaspolitikasıınnıı
uygulatmuygulatmııyor. yor. 

Kyoto'yaKyoto'ya rakip iklim planrakip iklim planıı
Amerika BirleAmerika Birleşşik Devletleri ile beik Devletleri ile beşş
AsyaAsya--Pasifik Pasifik üülkesi, klkesi, küüresel resel 
ııssıınmayla mnmayla müücadeleyi amacadeleyi amaççlayan layan 
ancak ancak KyotoKyoto ProtokolProtokolüü'nden farkl'nden farklıı
bir belgeye imza koydu bir belgeye imza koydu Laos'takiLaos'taki
Asya Zirvesi'nde ortaya konan Asya Zirvesi'nde ortaya konan 
girigirişşim kapsamim kapsamıında, yeni nda, yeni 
teknolojilerin kullanteknolojilerin kullanıımmııyla sera yla sera 
etkisine yol aetkisine yol aççan gazlaran gazlarıın n 
azaltazaltıılmaslmasıı amaamaççllııyor. yor. 
Herhangi bir baHerhangi bir bağğlaylayııccııllığıığı olmayan olmayan 
anlaanlaşşmaymayıı ABD'nin yanABD'nin yanıı ssııra ra 
Avustralya, Avustralya, ÇÇin, Hindistan, Japonya in, Hindistan, Japonya 
ve Gve Güüney Kore imzaladney Kore imzaladıı. Taraf . Taraf 
üülkeler, bu tlkeler, bu tüür gazlarr gazlarıı ne kadar ne kadar 
azaltacaklarazaltacaklarıınnıı ve hedeflerini de ve hedeflerini de 
kendileri belirleyecekler. kendileri belirleyecekler. 



AB'DE EMAB'DE EMĐĐSYON FSYON FĐĐYASKOSUYASKOSU
�� Emisyon takas sistemi' adlEmisyon takas sistemi' adlıı program, atmosfere sera program, atmosfere sera 

etkisi yaratan zehirli gazlar salan etkisi yaratan zehirli gazlar salan şşirket ve kurumlara irket ve kurumlara 
belli gaz kotalarbelli gaz kotalarıı tantanııyor.Hyor.Hüükküümetler, smetler, sööz konusu z konusu 
iişşyerlerine atmosferi ne kadar kirletebileceklerini yerlerine atmosferi ne kadar kirletebileceklerini 
ggöösteren izin belgeleri veriyor. Bu belgeleri kendi steren izin belgeleri veriyor. Bu belgeleri kendi 
aralararalarıında alnda alııp satmalarp satmalarıına da izin verilen na da izin verilen şşirketlerden, irketlerden, 
bunun karbunun karşışıllığıığında daha temiz teknolojilere yatnda daha temiz teknolojilere yatıırrıım m 
yapmalaryapmalarıı isteniyor.isteniyor.

�� Rapor bazRapor bazıı şşirket ve kurumlara, politikacirket ve kurumlara, politikacıılar taraflar tarafıından ndan 
geregereğğinden inden ççok daha fazla kirletme lisansok daha fazla kirletme lisansıı verildiverildiğğini ini 
ortaya koydu. Buna gortaya koydu. Buna gööre re şşirketlere, ihtiyairketlere, ihtiyaçç
duyduklarduyduklarıından 60 milyon ton daha fazla karbon ndan 60 milyon ton daha fazla karbon 
emisyonu iemisyonu iççin izin verilmiin izin verilmişş durumda. Oysa programdurumda. Oysa programıı
hazhazıırlayanlar, hrlayanlar, hüükküümetlerin metlerin şşirketlere ihtiyairketlere ihtiyaçç
duyduklarduyduklarıından daha az kota tanndan daha az kota tanıımasmasıınnıı ve sonuve sonuççta genel ta genel 
kirlenmenin azalmaskirlenmenin azalmasıı umuluyordu. umuluyordu. 

�� ÇÇevreciler sonuevreciler sonuççlarlarıı 'skandal' olarak nitelerken, baz'skandal' olarak nitelerken, bazıı
yetkililer itibaryetkililer itibarıı zedelenen programzedelenen programıın iptal edilmesi n iptal edilmesi 
ççaağğrrııssıı yapyapııyor.yor.



KKÜÜRESEL ISINMAYA KARRESEL ISINMAYA KARŞŞI I 
ALINABALINABĐĐLECEK GENEL LECEK GENEL ÖÖNLEMLERNLEMLER

JAPONLAR SERA ETKĐSĐNĐ TOPRAĞA GÖMECEK

Japonya, küresel ısınmayla mücadele 
için, sera etkisi yaratan 
karbondioksit gazını atmosfere 
vermek yerine yer altında 
depolamayı planlıyor.Ekonomi, 
Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yetkilisi 
Masahiro Nishio, geçtiğimiz ay 
ortaya atıldığı ve halen üzerinde 
çalışılan plan dahilinde 2020'ye 
kadar yılda 200 milyon ton 
karbondioksidi gömmeyi 
amaçladıklarını söyledi. 



KKÜÜRESEL ISINMAYA RESEL ISINMAYA ÇÇARE DENARE DENĐĐZDEZDE

Bilim adamları, denizlerin dibindeki çamur 
tabakasının, küresel ısınmanın etkilerini 
azaltmaya yardımcı olabileceğini 
açıkladılar.
Bulguları, Ulusal Bilimler Akademisi'nce 
yayınlanan araştırmada bilim adamları, 
iklim değişikliğinin başlıca nedeni olarak 
gösterilen karbon dioksitin, deniz 
yatağındaki çamur tabakasında 
depolanabileceğini belirtiyorlar



BBĐĐZZĐĐ DDĐĐNLEDNLEDĐĞĐĐĞĐNNĐĐZ Z 
ĐĐÇÇĐĐN TEN TEŞŞEKKEKKÜÜRLERRLER

SEVSEVĐĐLAY AYBAKIRLAY AYBAKIR

SEVSEVĐĐM ALTAM ALTAŞŞ

DERYA TEKCANDERYA TEKCAN


