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PORTFOLYO SUNUMU

PROJE HEDEF SORUSU

KĐRLETĐCĐ EMĐSYONLARIN
BUGÜNKÜ DÜZEYDE ATMOSFERE
SALINIMI DEVAM EDERSE BĐZĐ NE
GĐBĐ FELAKETLER BEKLĐYOR?

HEDEF VE DAVRANIŞLAR
HEDEF 1:Projeyi tekrar gözden geçirerek hedef ve davranışları
tekrara düzelmeyebilme
DAVRANIŞLAR
1.Projedeki hedef 3 ve hedef 4’ü felaketler ve alınması gereken
önlemler olarak tek bir hedefte birleştirme
HEDEF 2:Kirletici emisyonların oluşturduğu felaketlerle ilgili yeni
değişme ve gelişmelerin olup olmadığını tespit edebilme
DAVRANIŞLAR
1.Asit yağmurları ile ilgili gelişmeleri ve değişmeleri araştırma
2.Küresel ısınma ile ilgili gelişmeleri ve değişmeleri araştırma
3.Ozon tabakasının delinmesi ile ilgili gelişmeleri ve değişmeleri
araştırma
HEDEF 3:Projedeki Kyoto Protokolü ile ilgili yeni gelişmeleri ve
felaketlerle ilgili yeni alınan önlemleri tespit edebilme
DAVRANIŞLAR
1.Kyoto Protokolünün imzalanması sonucunda ortaya çıkan yeni
gelişmeleri araştırma
2.Kirletici emisyonların salınmasıyla ilgili yeni çevresel önlemleri
araştırma

ĐÇERĐK
1.Kirletici emisyonlar nelerdir?
-CO ve CO2 gazları
-SOx gazları
-HC,HCFC ve CFC gazları
-Asılı parçacıklar
2.Kirletici emisyonların etkisi,meydana gelebilecek
felaketler ve alınabilecek önlemler
-Đnsan sağlığına verdiği zararlar ve alınabilecek
önlemler
-Doğaya verdiği zararlar ve alınabilecek önlemler
-Ozon tabakasının delinmesi,etkileri
ve alınabilecek önlemler
-Asit yağmurları,etkileri ve alınabilecek önlemler
-Küresel ısınma,etkileri ve alınabilecek önlemler

KĐRLETĐCĐ EMĐSYONLAR
Karbon oksitleri (CO,CO2)
Azot oksitleri (NOx)
Kükürt oksitleri (SOx)
Hidrokarbonlar (HC)
Dioksinler(PCDD) ve Furanlar(PCDF)
Asılı parçacıklar (PM)

Tablo: Atmosferde bulunan gaz halindeki
bileşiklerin sınıflandırılması
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KĐRLETĐCĐ EMĐSYONLARIN ĐNSAN
SAĞLIĞINA VERDĐĞĐ ZARARLAR

Akciğer kanseri
Bronşit
Kronel bronşit
Raşitizm
Eklem romatizması
Kalp hastalıkları
Göz yanmaları
Nefes darlığı
Romatizma

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.

ETKĐLERĐ

 Kirli havanın solunması , özellikle akciğer dokularını
tahrip edici ve öldürücü olabilmektedir.
 Bitkiler için zararlı olup ormanlara zarar
vermektedir.
 Atmosferdeki karbondioksit miktarını %5 oranında
arttırdığı tespit edilmiştir.
 Hava kirliliğinin, sanatsal ve mimari yapılar üzerinde
tahrip edici ve bozucu etkisi vardır.

ALINABĐLECEK ÖNLEMLER
-Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması
sağlanmalı
-Evleri ısıtmak için yüksek kalorili kömürler
kullanılmalı,
-Her yıl bacalar ve soba boruları temizlenmeli,
-Doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılarak,
özendirilmeli,
-Yeşil alanlar arttırılmalı,
-Đmar planlarındaki hava kirliliğini azaltıcı
tedbirler uygulamaya konulmalı,
-Toplu taşım araçları yaygınlaştırılmalı.
-Sanayi ve iş merkezleri yerleşim merkezleri
dışına alınmalı,
-Elektrikli taşıma araçları geliştirilmeli ve
kullanımı arttırılmalı,
-Şehir merkezlerindeki yoğun trafik çevre
yollara aktarılmalı,
-Şehir yerleşim planlarında meteorolojik
faktörler
göz önünde bulundurulmalı.

ASĐT YAĞMURLARI
 Asit yağmurunun
birinci sorumluları
sülfürdioksit (SO2) ve
azot oksit (NOx)
gazlarıdır.
Bu gazların
atmosferde su,oksijen
ve diğer asitli
bileşiklerden gelen
kimyasallarla
reaksiyona girmesiyle
asit yağmuru

ASĐT YAĞMURUNUN ETKĐLERĐ
 Ağaçların yapraklarındaki
büyüme ve gelişmeyi engeller.
 Suyun ve toprağın yapılarını
değiştirmekte,toprak ve suyla
ilişkide olan canlılara zarar verir.
 Binaların dış cephelerine zarar
verir.
 Görüş mesafesini azaltması ve
görüşü bulanıklaştırır.
 Đnsanlarda kalp ve akciğer
hastalıklarına yol açar (astım ve
bronşit gibi)
 Yüzey ve içme suları ,yer altı
suları ,toprak , bitkiler ve
balıklar üzerindeki etkilerine
bağlı olarak bu unsurların
kullanılması
sonucunda uzun vadede
 Đnsan bünyesinde asit
depolanmasına neden olur

OZON
 Ozon, 3 oksijen
atomundan oluşan
molekülleriyle zehirli,
renksiz bir gazdır ve
atmosferin üst
katmanlarında yer alır.
 Genellikle stratosfer
bölgesinin tümünü
kapsamına almaktadır.
Gökyüzünün mavi renkte
görünmesi bu gaz
sayesinde olmaktadır.

OZON TABAKASININ DELĐNMESĐ
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 TÜKETEN MADDELER
 Kloroflorokarbonlar
(CFC)
 Hidrokloroflorokarbonlar
(HCFC)
 Halonlar

OZON TÜKENMESĐNĐN
YERYÜZÜNDEKĐ YAŞAMA ETKĐSĐ
Đnsanlar Üzerindeki Etkileri : Ultraviole (UV)
radyasyonun cilt kanseri de dahil pek çok insan sağlığı
problemleriyle bağıntılı olduğu bilinmektedir.
Bitkiler Üzerindeki Etkileri : Aşırı UV-B, hemen
hemen bütün yeşil bitkilerin büyüme süreçlerine mani
olur.
Su Kaynakları ve Su Hayatı Üzerindeki Etkileri :
Okyanus yüzeyi yakınlarındaki hayat UV zararlarına
karşı çok hassastır.
Hayvanlar Üzerindeki Etkileri : Çoğu hayvan türleri
UV-B'ye karşı kalın derileri ve deri pigmentasyonu
nedeniyle insanlara nazaran çok daha fazla korunmaya
sahip olmalarına rağmen bazıları artan UV-B'den
etkilenebilirler.

ALINABĐLECEK ÖNLEMLER
 Ozon tüketen kimyasal maddeleri içermeyen çevre
dostu ürünler satın alın. Bir tüketici olarak gücünüz
asla küçümsenemez.
 Buzdolaplarınızın ve dondurucularınızın itinayla
servise tabi tutulmasına özen gösteriniz.
 Otomobil klimaları kloroflorokarbonları kullanırlar
ve çok kötü sızdırma özellikleri vardır. Eğer
bunlardan birine sahipseniz servislerinin itinayla
yapıldığından emin olunuz. Günümüzde
kloroflorokarbonsuz modeller de vardır ve yeni bir
araba alırken mümkünse bunları tercih edin.
 Kloroflorokarbonların zaptedildiklerinden emin
olmadan eski soğutucularınızı atmayın. Ozon
tabakası ve ozon tüketen kimyasal maddeler
hakkında daha fazla bilgi edinin ve endişelerinizi
dile getirin

OZON'DAKĐ DELĐK ARTIK
BÜYÜMÜYOR
Kloroflorokarbon kimyasallarının üretimi 1987
Yılında yürürlüğe giren Montreal Protokolü ile
sınırlandırılmıştı.
Ozon tabakasının önümüzdeki 60 yıl zarfında
normale dönebilmesi umuluyor.

KÜRESEL ISINMA
Küresel ısınma yeryüzündeki ortalama
sıcaklığın insani veya doğal nedenlerle
artması olayına verilen isimdir.

SERA ETKĐSĐ

Atmosferdeki sera gazı
konsantrasyonu neden
artıyor?

Bilim adamlarına
göre bu artışın
temel nedeni insan
aktiviteleri ve

fosil yakıtlarının
kullanımı.

Đnsanların çeşitli faaliyetlerinin küresel
ısınmaya katkısı şöyledir:
•
•
•
•

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

SERA GAZI ÇEŞĐTLERĐ

Su buharı
CO2
CH4
N2O

IPCC'NĐN KÜRESEL ISINMA
RAPORU
 Avustralya'da bir araya gelen dünyanın en
önemli iklim bilimcileri, küresel ısınmayla ilgili
az da olsa iyimser saptamalarda bulundular.
 Hükümetlerarası Đklim Değişikliği Paneli'nin
(IPCC) hazırladığı taslak raporda, sera etkisi
yapan gazların yayılımının şimdiki seviyesinden
fazla olmaması durumunda, 2100'e kadar
beklenen küresel ısınmanın, 2 santigrat
dereceyle sınırlı kalabileceği belirtildi.

ZEHĐRLĐ GAZDA ABD, SERA
GAZINDA TÜRKĐYE 1.
Sera etkisi yaratan gazların atmosfere
salımında en hızlı artışın Türkiye'de
olduğu,
Atmosfere en çok zehirli gaz bırakan
ülkenin ise ABD olduğu belirtildi.

KÜRESEL ISINMA SONUCU
OLUŞAN FELAKETLER
ĐKLĐM DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ

ĐKLĐM DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ
Son yıllarda insanoğlu zamansız hava
olayları karşısında şaşkına
dönüyor. Küresel ısınma nedeniyle
Avrupa’nın yarısı aşırı ısınırken, diğer
yarısında kar görülebiliyor.Romanya
iklim açısından en büyük şoku yaşayan
ülkelerden biri.

ĐKLĐM DEĞĐŞĐMĐ YÜZÜNDEN AVRUPA'DA
NORMALDE GÖRÜLMEYEN HASTALIKLAR
ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI
 ABD'nin körfez eyaletlerinde görülen bir deniz
organizmasının neden olduğu 'Vibrio Vulnificus'
adlı hastalığın, Baltık denizine giren üç kişide
görüldüğünü belirterek, Danimarka'da da bir
kişinin bu hastalıktan öldüğü saptanmıştır
 Đtalya sahillerindeki halkın da 'Ostreopsis ovata'
adlı organizmanın bulaşması tehlikesiyle karşı
karşıya olduğu, ısınan deniz suları sayesinde bu
organizmanın habitatını genişlettiği belirtildi. 100
kadar tatilcinin ishal, deride kırmızı noktalar ve
ateş gibi belirtilerle hastaneye kaldırıldığını
saptanmıştır

DENĐZLER YÜKSELĐYOR

ADALAR YOK OLUYOR

KUZEY KUTBUN’DA BUZUL
KALMAYACAK

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

ERĐMENĐN ETKĐLERĐ ORTADA

ALASKA HALK PLAJI !

HĐMALAYALAR ERĐYOR

SU

SAVAŞLARI

EROZYON

SĐBĐRYADA SICAKLIK
ORTALAMA 3 DERECE
ARTTI !

EVEREST
KISALIYOR
ENDĐŞELERĐ

ÇÖLLEŞME
Toprağın aşırı kullanımı, aşırı
otlatma, sağlıksız sulama
yöntemleri, ormanların tahribi
ve özellikle son yıllarda ekolojik
dengenin bozulması sonucunda
meydana gelen iklim
değişiklikleri, çölleşmeyi
meydana getiren en önemli
etkenlerdir.
Çölleşme ve kuraklık sorunları
küresel bir nitelik taşımakta ve
dünyanın bütün bölgelerini
etkilemektedir. Bu sebeple
çölleşmeyle mücadele etmek ve
kuraklığın etkilerini
hafifletmek için, uluslararası
ortak bir eyleme ihtiyaç
duyulmaktadır.

KÜRESEL ISINMA EN ÇOK AFRĐKAYI VURACAK
LONDRA - Küresel iklim değişikliği Afrika kıtasını vuruyor.
Çevreci kuruluş Oxfam, New Economics Vakfı ve çevre
kurumlarının oluşturduğu Küresel Đklim Değişikliği Çalışma
Grubu'nca hazırlanan 'Up In Smoke 2'
isimli rapor, iklim değişikliğinin Afrikalıları şimdiden
etkilediğini, kuraklığın ve iklim belirsizliğinin büyüdüğünü
ortaya koydu.
Rapor, iklim değişikliğinin yemek güvenliğine 'emsalsiz' bir
tehdit olduğuna vurgu yapıyor. Geçen yıl, Aşağı Sahara
bölgesinde 25 milyon insanın yiyecek kıtlığı çektiğini hatırlatan
rapor, önlem alınmazsa ileride bu sayının çok daha fazla
olacağını belirtti. Afrika'nın, zengin, endüstrileşmiş ülkelerin
neden olduğu küresel ısınmada hiçbir rolü yok. O yüzden,
kıtanın küresel ısınmadan bu kadar etkileniyor olması büyük
trajedi.

ORMANLAR VE KÜRESEL ISINMA
Bitkilerin küresel ısınmaya
katkısı 12 Ocak,2006
Almanya'da bilimadamları, olağan
bitkilerin önemli miktarda metan
gazı ürettiğini ortaya
çıkardı.Metan, güneşin enerjisini
atmosfere hapsederek, küresel
ısınmaya katkıda bulunan sera
gazlarından biri.Bilim dünyasının
önde gelen dergilerinden
Nature'da yayınlanan araştırma
sonuçları "hayret verici" olarak
nitelendi.Bu bulguların, küresel
ısınmanın hızını yavaşlattığı kabul
edilen ormanların rolü hakkındaki
varsayımların yeniden gözden
geçirilmesine neden olabileceği
belirtiliyor.

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

TEHLĐKEDE OLAN EKOSĐSTEMLER
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

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.

OLUŞUCAK DĐĞER ETKĐLER
 Rus bilim adamlarına göre, dünya 2055'de 'Buz Devri'ne geri
dönecek
Uzay bilimci Khabibullo Abdusamatov, şu anki küresel ısınmanın
ardından küresel bir soğuma kuşağına gireceğimizi öne sürdü.
"Dünyayı sera gazı etkisinden korumak için uygulanan Kyoto
protokolleri şimdilik ertelenmeli. Çünkü şu anda Dünya, küresel
sıcaklık anlamında en yüksek noktada ve bundan böyle sıcaklık
kademeli olarak azalacak" diyen Abdusamatov, soğumanın birkaç
yıl içinde başlayacağını kaydetti
 BAŞKA BĐR ETKĐ
Sibirya’nın batısında 11 bin yıldır donmuş halde bulunan ve
yaklaşık Fransa ve Almanya büyüklüğündeki turbalıklar küresel
ısınmanın etkisiyle son 3-4 yıldır erimeye başladılar. Son 40 yıl
içinde bu yörede 3oC’lik bir sıcaklık artışı görülmüştü. Artık geri
dönüşü olmayan bu erime olayının sonucunda atmosfere
milyarlarca ton metan gazı dahil olacak. CO2 gazından 20 kat
daha fazla ısı tutabilme özelli ğ i olan CH4 gazının bu düzeyde
atmosfere salınımı küresel ısınma hızını ve şiddetini bu güne
kadar yapılan tahminler üzerinde arttıracaktır.

KÜRESEL ISINMAYI
ENGELLEMEK ĐÇĐN
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 salınan sera gazı miktarı yüzde 5'e çekilecek.
* Endüstriden, motorlu taşıtlardan, ısıtmadan kaynaklanan sera gazı
miktarını azaltmaya yönelik mevzuat yeniden düzenlenecek.
* Daha az enerji ile ısınma, daha az enerji tüketen araçlarla uzun yol
alma, daha az enerji tüketen teknoloji sistemlerini endüstriye
yerleştirme, ulaşımda, çöp depolamada çevrecilik, temel ilke olacak.
* Atmosfere bırakılan metan ve karbondioksit oranının düşürülmesi için
alternatif enerji kaynaklarına yönelinecek.
* Fosil yakıtlar yerine örneğin, biodizel yakıt kullanılacak.
* Çimento, demir çelik ve kireç fabrikaları gibi yüksek enerji tüketen
işletmelerde atık işlemleri yeniden düzenlenecek.
* Termik santrallerde daha az karbon çıkartan sistemler, teknolojiler
devreye sokacak.
* Güneş enerjisinin önü açılacak. Nükleer enerjide karbon oranı sıfır
olduğu için dünyada bu enerji ön plana çıkarılacak.
* Fazla yakıt tüketen ve fazla karbon üretenden daha fazla vergi
alınacak

BUSH KYOTO’YU
REDDEDĐYOR

Kyoto'ya rakip iklim planı

ısınmanın insan eliyle
gerçekleştiğini inatla
inkar ediyor. Çevreci
önlemlerin ABD’de 5
milyon kişiyi işsiz
bırakacağından korkan
Bush hükümeti, önceki
ABD hükümetinin imza
attığı uluslararası
anlaşmalarla konan
birçok çevre
politikasını
uygulatmıyor.

ısınmayla mücadeleyi amaçlayan
ancak Kyoto Protokolü'nden farklı
bir belgeye imza koydu Laos'taki
Asya Zirvesi'nde ortaya konan
girişim kapsamında, yeni
teknolojilerin kullanımıyla sera
etkisine yol açan gazların
azaltılması amaçlıyor.
Herhangi bir bağlayıcılığı olmayan
anlaşmayı ABD'nin yanı sıra
Avustralya, Çin, Hindistan, Japonya
ve Güney Kore imzaladı. Taraf
ülkeler, bu tür gazları ne kadar
azaltacaklarını ve hedeflerini de
kendileri belirleyecekler.

Amerika Birleşik Devletleri ile beş
Bush hükümeti, küresel Asya-Pasifik ülkesi, küresel

AB'DE EMĐSYON FĐYASKOSU

 Emisyon takas sistemi' adlı program, atmosfere sera
etkisi yaratan zehirli gazlar salan şirket ve kurumlara
belli gaz kotaları tanıyor.Hükümetler, söz konusu
işyerlerine atmosferi ne kadar kirletebileceklerini
gösteren izin belgeleri veriyor. Bu belgeleri kendi
aralarında alıp satmalarına da izin verilen şirketlerden,
bunun karşılığında daha temiz teknolojilere yatırım
yapmaları isteniyor.
 Rapor bazı şirket ve kurumlara, politikacılar tarafından
gereğinden çok daha fazla kirletme lisansı verildiğini
ortaya koydu. Buna göre şirketlere, ihtiyaç
duyduklarından 60 milyon ton daha fazla karbon
emisyonu için izin verilmiş durumda. Oysa programı
hazırlayanlar, hükümetlerin şirketlere ihtiyaç
duyduklarından daha az kota tanımasını ve sonuçta genel
kirlenmenin azalması umuluyordu.
 Çevreciler sonuçları 'skandal' olarak nitelerken, bazı
yetkililer itibarı zedelenen programın iptal edilmesi
çağrısı yapıyor.

KÜRESEL ISINMAYA KARŞI
ALINABĐLECEK GENEL ÖNLEMLER
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.

KÜRESEL ISINMAYA ÇARE DENĐZDE

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

BĐZĐ DĐNLEDĐĞĐNĐZ
ĐÇĐN TEŞEKKÜRLER
SEVĐLAY AYBAKIR
SEVĐM ALTAŞ
DERYA TEKCAN

