






Atmosferdeki sera gazı birikimlerinin artışına bağlı
olarak önümüzdeki on yıllarda gerçekleşebilecek bir 

iklim değişikliğinin, Türkiye’de neden olabileceği 
çevresel ve sosyoekonomik etkiler şunlardır:



* Sıcak ve kurak devrenin 
uzunluğundaki ve şiddetindeki 

artışa bağlı olarak, 
orman yangınlarının 

frekansı, etki alanı ve süresi 
artabilir;



* Tarımsal 
üretim 
potansiyeli 
değişebilir (bu 
değişiklik 
bölgesel ve 
mevsimsel farklı
lıklarla birlikte, 
türlere göre bir 
artış ya da 
azalış biçiminde 
olabilir);



Đklim kuşakları, yerküre’nin jeolojik geçmişinde 
olduğu gibi, ekvatordan kutuplara doğru yüzlerce 
kilometre kayabilecek ve bunun sonucunda da 
Türkiye, bugün Orta Doğu’da ve Kuzey Afrika’da 
egemen olan daha sıcak ve kurak bir iklim 
kuşağının etkisinde kalabilecektir. Đklim 
kuşaklarındaki bu kaymaya uyum gösteremeyen 
hayvan varlığı ve flora yok olacaktır;



* Hassas dağ ve vadi-
kanyon ekosistemleri 
üzerindeki insan baskısı
artacaktır;



* Kurak ve yarı kurak alanların 
genişlemesine ek olarak, yaz kuraklığının 
süresinde ve şiddetindeki artışlar,
çölleşme süreçlerini, tuzlanma ve erozyonu 
destekleyecektir;



* Rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji 
kaynakları üzerindeki etkiler bölgelere göre 
farklılık gösterecek olmakla birlikte, rüzgâr 
esme sayısı ve kuvveti ile güneşlenme süresi 
ve şiddeti değişebilir;



* Mevsimlik kar ve kalıcı kar-buz 
örtüsünün kapladığı alan ve karla 
örtülü devrenin uzunluğu azalabilir; 
ani kar erimeleri ve kar çığları
artabilir;



Ayrıca iklim değişikliği, 
Türkiye’nin özellikle 
çölleşme tehdidi 
altındaki yarı kurak ve 
yarı nemli bölgelerinde 
(Đç Anadolu, Güneydoğu 
Anadolu, Ege ve Akdeniz 
bölgelerinde), ormancılık 
ve su kaynakları
açısından olumsuz 
etkilere yol açabilir. Son 
yıllarda Türkiye 
ormanlarında artış
kaydeden toplu ağaç
kurumaları ve zararlı
böcek salgınları vb. 
afetlerin birincil 
nedeninin, kuraklık, hava 
kirliliği ve asit 
yağmurları olduğuna dair 
kuvvetli bulgulara 
rastlanmıştır. 



Türkiye'nin 70 istasyonunda 1929-1999 döneminde   
kaydedilen ortalama, gündüz ve gece hava sıcaklıkları ile 
günlük   sıcaklık genişliklerine ilişkin istatistiki verilere 
dayanılarak yapılan araştırmaya göre, Türkiye'nin yıllık 

ortalama sıcaklıkları 'ısınma' eğiliminde. Özellikle Akdeniz ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sıcaklıklar, her 10 yılda 

0.07-0.34 derece arasında artıyor. Yıllık ilkbahar ortalama 
sıcaklıkları artış gösterirken, yaz ortalama sıcaklıklarında da 

Karadeniz' de ısınma eğilimi saptandı.



Türkiye'nin batı ve doğu bölgelerinde gündüz sıcaklıklarında artış
saptanırken, Đç Anadolu'da ise azalma eğilimi görüldü. Đlkbahar ve 
yaz gündüz sıcaklıklarında artış tespit edilirken, sonbahar gündüz 
sıcaklıkları Karadeniz, Marmara ve Đç Anadolu bölgeleri ile Doğu 

Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusunda azaldı. Türkiye'de gece 
sıcaklıklarında yıllık 0.01 düzeyinde ısınma tespit edildi. Yaz gece 
sıcaklıklarındaki artış, ilkbahar ve sonbahar gece sıcaklıklarının 

oranından daha yüksek gerçekleşti. 



Kuraklık Đç Anadolu’yu Vuruyor

Küresel ısınma ve çölleşmenin etkileri Türkiye’de 
de ortaya çıktı.2005 yılındaki yağışlarda uzun yıllar 
ortalamasına göre yüzde 5, önceki yıla göre ise 
yüzde 10.9 oranında azalma olurken, en az yağışı Đç
Anadolu Bölgesi aldı. Yani, kuraklık en fazla Đç
Anadolu Bölgesi’ni vuruyor.

Bu yılın 6 aylık dilimine bakıldığında da Đç
Anadolu Bölgesi en az yağış alan bölgelerin başında 
geliyor. Đç Anadolu’da, 6 ayda düşen yağış, geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 5.5 oranında azaldı.





Türkiye'deki ormanların yüzde 24'ü Karadeniz'de, 
yüzde 19'u Akdeniz'de, yüzde 18'i Ege'de, yüzde 14'ü
Marmara'da, yüzde 11'i Đç Anadolu'da, Yüzde 8'i Doğu 
Anadolu'da ve yüzde 6'sı ise Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde bulunuyor. Türkiye'deki ormanlarda 106 ağaç
türü bulunuyor.



Ayrıca ağaçların zayıf 
düşmesi, ormanların 
fırtına, kar, çığ ve 
benzeri meteorolojik 
afet etkilerine karşı
direncini de 
düşürmekte, bunun 
sonucunda ağaçlarda 
devrik ve kırık miktarı
artmakta; bu da 
ormanın yapısını diğer 
zararlılara karşı
dayanıksız hale 
getirmektedir. Bu 
olumsuz etkiler 
ormanlarımızın biyolojik 
çeşitliliğini, gen 
rezervlerini, karbon 
tutma kapasitelerini 
olumsuz yönde 
etkilemektedir.



SICAK YAZ, ORMAN YANGINI 
DEMEK!







Türkiye'deki ormanlar, bir taraftan su 
kıtlığı veya yokluğu, diğer taraftan 
daha sıcak bir iklim oluşması nedeniyle 
işlevlerini beklenen seviyede 
gerçekleştirmeyecek, daha kırılgan 
hale gelecek, orman ve ağaç türlerinin 
sınırları değişecek ve daralacak, 
ormancılık zor ve pahalı bir hale 
gelecektir.

Orman yetiştirilemeyecek 
alanlar artacak, orman 
içi bozkırların oranı
yükselecek, ormanlar 
daha yükseğe ve kuzeye 
kayacaktır.







DSĐ, tarım sektörü dışındaki sektörlerde de suyun tüketiminde büyük bir 
artış öngörüyor ve toplam kullanılan su miktarını 40,1 milyar metreküpten 
112 milyar metreküpe çıkarmayı (yüzde 179’luk artış) hedefliyor. Bu 
artışın Türkiye’nin doğal su rezervleri olan sulak alanları nasıl 
etkileyeceğiyle ilgili bir hesaplama bulunmuyor. Ancak hâlihazırdaki 40,1 
milyar metreküplük su kullanımı nedeniyle Marmara Denizi’nden daha büyük 
bir yüzölçümüne karşılık gelen 1 milyon 400 bin hektarlık doğal sulak alanın 
(Türkiye’deki sulak alanların yaklaşık yarısı) kaybedildiği dikkate 
alındığında 2030 yılında doğal sulak alanların neredeyse tamamının yok 
olması bekleniyor.



‘TÜDAV (TÜRK DENĐZ ARAŞTIRMALARI VAKFI) 
KÜRESEL ISINMA VE TÜRKĐYE DENĐZLERĐ
RAPORU’NDAN;

27 ilimizin deniz 
kıyısında olmasından 
dolayı bu illerimizdeki 
kıyı yapıları, balıkçılık, 
turizm gibi ticari 
faaliyetleri ciddi zarar 
görecektir. Nüfus 
artışının % 2,1 olduğu 
ülkemizde denizlerimiz 
hala bir protein deposu 
iken küresel ısınma ile 
ortaya çıkacak sorunlar 
geleneksel balık 
avcılığına, av türlerine ve 
yöntemlerine ciddi bir 
darbe vuracaktır.



Bozulan atmosferik ritim ile 
denizlerimizde daha farklı bir rüzgar 
ve akıntı sistemi ortaya çıkacak, bazı
limanlarımızda ulaşım aksayacak, 
balıkçı filolarımızın ve her türlü deniz 
araçlarının seyri zorlaşacak, balık 
çiftlikleri şiddetli dalgalara maruz 
kalacak, adalara ulaşım aksayacak, 
deniz ortamı kara alanından daha riskli 
bir hal alacaktır.





Küresel ısınmaya bağlı olarak mevsimlerin değişmesi barajları susuzluk 
tehlikesiyle karşı karşıya getirdi. 13 yıl önce hizmete giren Đzmit'teki 
Yuvacık Barajı'nın kuruması ile gündemdeki yerini alan küresel ısınmanın 
Türkiye'de en çok yağış alan Karadeniz Bölgesi'nde de etkili olduğu 
belirtildi.



Samsun'un 
Bafra 
ilçesinde 
Kızılırmak 
üzerinde 
bulunan 
Altınkaya
Barajı'nda 
geçen yıl 4 
milyar 600 
milyon 
metreküp 
olan su 
miktarı, bu 
yıl 3 
milyar 950 
milyon 
metreküpe 
düştü. 
Yeşilırmak 
üzerinde 
kurulu







VAN GÖLÜ

Türkiye’de küresel ısınmanın birinci 
derecede etkisini gösterdiği yer Van 
Gölü… Dünyanın 5’inci, Türkiye’nin ise en 
büyük gölü olan Van Gölü’ndeki su 
seviyesinde son yıllarda gözle görülür bir 
düşüş yaşanıyor. Uzmanlara göre bu 
durum, yağışların az olması ve hava 
sıcaklıklarının mevsim normallerinin 
üzerinde seyretmesinden kaynaklanıyor.



Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan Akşehir Gölü, son 
yıllarda sularının hızla çekilmesi sonucu üzerinde 
araçla gezinti yapılabilecek kuru alana dönüştü. 

Akşehir Gölü (Konya):



•Seyfe Gölü (Kırşehir): Son 5 yıldır çok ciddi kuraklık 
yaşanıyor. Tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.



2000 yılında Tuz Gölü'ne
Barselona Sözleşmesi 
kapsamında oluşturulan 
Özel Çevre Koruma Bölgesi 
statüsü verildi.

•Tuz Gölü: Son 50 yılda 
yarı yarıya küçülürken, 
çevredeki yerleşim 
bölgelerinin kanalizasyonu 
da göle akıyor. 



Đç Anadolu'da Tuz Gölü'nün 
güneyinde yer alan Eşmekaya Sazlığı, 
Türkiye'nin en değerli sulak 
alanlarından biri. Sazlık 1992'de 
Kültür Bakanlığı'nca "doğal SĐT alanı" 
ilan edildi, 1994'te de Orman 
Bakanlığı'nca "yaban hayatı koruma 
sahası" kapsamına alındı. Ama 
koruma kararlarına rağmen tarım 
amacıyla su çekilmesi ve kuraklık, 
Eşmekaya'yı artık neredeyse 
tamamen kuruttu. 

•Eşmekaya Sazlığı
(Aksaray): 10 yıl öncesine 
kadar 100'den fazla kuş
türünü barındıran sazlık 
tamamen kurumak üzere.



Kurak ve yarı kurak iklim kuşağında yer alan 
ülkemizde kuraklık ve çölleşme sorunlarının 
küresel ısınma ile daha da artacağı dikkate 
alındığında sulama, aynı zamanda önemli bir 
sorunu da beraberinde getirmektedir; 
toprakların tuzlanması, yani arazi kalitesinin 
bozulması, çölleşme! 





Yağışlı bölgelerde, toprak içerisinde doğal olarak bulunan tuzlar 
yağmur sularıyla akarsulara ve yer altı sularına taşınır, bunlar 

aracılığıyla da deniz ya da göllere kadar ulaşır.
Bu nedenle yağışlı bölge topraklarında genellikle tuz birikmesi 
olmaz. Đklimi sıcak, yağışı az bölgelerde tarımsal üretim ve 

verimi arttırmak amacıyla toprağa kontrolsüz-gelişigüzel verilen 
sular, içlerinde doğal olarak bulunan tuzu toprağın içine dahil 

ederler. Fazla verilen bu su, aynı zamanda taban suyunu 
yükseltmek suretiyle toprak ve taban 

suyu içinde bulunan tuzları da yukarı doğru harekete geçirir. 
Sıcağın etkisiyle beraberinde toprak yüzeyine kadar taşıdığı
tuzları burada bırakarak, hızla buharlaşmak suretiyle, toprak 
yüzeyinde buzlanma yaratır, tarımsal üretimi sınırlar ve verimi 

düşürür. 

Ülkemiz topraklarının 25,8 milyon hektarlık 
kısmı sulanabilir arazilerden oluşmaktadır. 

Ekonomik olarak sulanabilir arazi miktarı ise 
8,5 milyon hektardır. 



Türkiye, 
kısıtlı su 
bütçesine 
rağmen 
tarımsal su 
kullanımını
2030 yılına 
kadar 29,6 
milyar m3’ten 
72 milyar 
m3’e 
çıkarmayı, bir 
diğer deyişle, 
tarımsal su 
tüketimini 
%143 
oranında 
artırmayı
hedefliyor 





Göçmen hayvanlar sabit bir coğrafyada yaşayan hayvanlara göre ek 
risklere maruz kalıyor. Göçmen hayvanları, diğer hayvanlardan 
ayıran farklı ekosistemlerde birden yaşamalarıdır. Bu özellikleri 
onları, daha çok riske açık hale getiriyor. Kıtadan kıtaya uçan 
kuşlar, denizleri ve kıyıları kat eden kaplumbağalar birçok farklı
coğrafi bölgede ve farklı ulusal sınırlar içinde çeşitli ekolojik etkilere 
maruz kalıyor. Dolayısıyla ekolojik etkiler kadar, politik riskler de 
söz konusu oluyor.



Küresel Isınma Kuşları Aç Bıraktı
Küresel ısınma doğadaki avcı

hayvan-yem dengesini bozuyor. Bazı
kuş türlerinin yemleri olan tırtılları

bulamaması sonucunda, soyları
tehlikede!

Sinekkapan adı verilen göçmen 
kuşlar, baharda üreyen tırtıllarla 
besleniyor. Ancak, küresel ısınma 
milyonlarca yıllık bu döngüyü bozdu. 
Tırtıllar baharın daha erken 
gelmesiyle önceki yıllara göre daha 
önce ürüyor. Ancak göçmen kuşlar 
üreme döneminde tırtılların ritmine 
ayak uyduramayınca yem bulamıyor 
ve aç kalıyor.



Marmara ve Karadeniz'de Durum
"Akdeniz'de yaşayan, Karadeniz ve 

Marmara'da 20 yıl önce nadir görülen sardalya, 
kupes ve salpa gibi balıkların bu denizlerde sıkça 
görülmeye başlanması, hatta Đğne ada gibi Batı
Karadeniz'de avcılığına başlanması deniz suyu 
sıcaklığının artışıyla ilişkilendirilmektedir. Yine, 
günbalığı türünün artık Marmara Denizi'nde de 
görülebilmesi, dağılımın Akdeniz'in güneyinden 
daha kuzeye çıkması küresel ısınmanın etkileriyle 
açıklanmaktadır.''





Arıcıların bir bölümü, çevrecilerin duyarlılığına 
katılarak, kurak ve ılık geçen kışın arıları etkilediğini 

ve bu gizemli duruma yol açtığını düşünürken, bir 
bölümü de "Gaucho" adlı böcek ilacını, arıların yön 

duygusunu etkilemesi dolayısıyla suçluyor.
Alman bilim adamı Albert Einstein, "Eğer arılar 

yeryüzünden kaybolursa insanın sadece dört yıl ömrü
kalır. Arı olmazsa döllenme, bitki, hayvan, insan 

olmaz" demişti.





TURĐSTĐK PLAJLAR 'BĐTECEK'
Senaryolara göre, küresel ısınma sonucu Türkiye'de özetle 

şunlar olacak:
—Deniz yükselecek. Turistik plajlar, yat limanları

kullanılamaz hale gelecek. 
—Deniz suyu, tatlı su kaynaklarını yok edecek. Kıyı şeridindeki 

tarım alanları da kullanılamaz hale gelebilecek.
—Uludağ gibi kış spor merkezlerinde sezon kısalacak.

—Nehirlerin su miktarı düşecek. Barajların su seviyesi azalarak, 
hidroelektrik enerji üretimi aksayacak.



TARIM RĐSK ALTINDA
Bölge halklarının başlıca geçim kaynağı tarım. Su 

kaynaklarındaki azalması mahsullerin ve gelirlerin azalması anlamına 
geliyor. Taşan ırmakların yaratacağı seller tarım alanlarını

kaplayarak ekilemez hale getirecek. Buzulların erimeye devam 
etmesi, hidroelektrik enerjisinin de sonunu getirecek, bu da uzun 

vadede tarım ve kentleşmeyi sekteye uğratacak. Himalaya buzulları
33 bin kilometrekarelik alanı kaplayarak 7 büyük ırmağı besliyor. 
Ganj, Indus, Sarı ırmak, Gökırmak gibi ırmaklar, dünyanın en 

kalabalık nüfuslarına sahip bölgelerden geçiyor.





Hava kirliliği; canlıların sağlığını olumsuz yönde
etkileyen ve/veya maddi zararlar meydana getiren
havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerindeki
miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır. Bir başka deyişle hava
kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı
maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik 
dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede 
atmosferde bulunmasıdır. Đnsanların çeşitli faaliyetleri 
sonucu meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri 
sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası
kirlenerek, yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz yönde 
etkilenmektedir.



Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği:
Nüfus artışı ve gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak, sayısı hızla 

artan motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları, hava kirliliğinde önemli bir 
faktör oluşturmaktadır.



Toplu taşım araçları yaygınlaştırılarak hava kirliliği 
önlenebilir.









Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'in (BM) son açıkladığı, ''Đklim 
Değişikliği Raporu''na göre, 1990-2004 yılları arasında yüzde 
72.6 ile karbondioksit gazı salınımında dünyada en hızlı artış
kaydeden ülke olduğu bildirildi.



Türkiye’de fosil yakıt tüketiminin beş yıllık gelişimi. Miktarlar 
tüm fosil yakıt (taşkömürü, linyit, petrol ve doğalgaz) 
toplamıdır (DĐE yıllığı 2003).



1990 ve 1995 Yıllarında Dünya, OECD ülkeleri, ABD ve 
Türkiye’nin CO2 Emisyonu ile ilgili Göstergeleri

2.792.53Türkiye Yakıt Kaynaklı CO
2 

Emisyonu (ton/kişi)

3.493.15Türkiye CO
2

Emisyonu (ton/kişi)

19.8819.64ABD CO
2

emisyon miktarı ton/kişi

2.292.42OECD dışı CO
2

emisyon miktarı ton/kişi

11.0811.10OECD ülkeleri CO
2

emisyon miktarı ton/kişi

3.924.08Dünya CO
2

emisyon miktarı ton/kişi

19951990

Yıllar

Kişi Başı Emisyonlar



AB Ülkeleri CO2 Azaltım Oranları (%)



AB Aday Ülkeleri CO2 Azaltım Oranları (%)





Endüstriden kaynaklanan hava kirliliği 
esas olarak yanlış yer seçimi ve   atık 
gazların yeterli teknik önlemler 
alınmadan havaya bırakılması sonucu 
meydana gelmektedir. 

Türkiye'de çevre kirliliğine sebep olan endüstri türleri; enerji, gübre, 
demir-çelik, şeker, çimento, petrokimya, metal endüstrisi olarak 
sıralanabilir. Bu endüstrilerin dağılımları Şekil-1'de gösterilmiş, yıllık 
üretimleriyle atmosfere yılda atılan kirletici miktarları, Tablo-2'de 
verilmiştir. Tablo-2'de görülen emisyon değerleri genel endüstri türleri için 
elde edilmiş değerler olduğundan içerdeki belirsizlikler oldukça yüksektir. 
Emisyon değerleri hakkında bir fikir verme açısından yararlı olmakla birlikte 
daha doğru emisyon değerlerinin elde edilmesi için çok daha detaylı
çalışmalar gerekmektedir. 



Tablo-2 Türkiye'de Kirletici Potansiyeli Olan Endüstrilerden Atmosfere 
Bırakılan Yıllık S02 ve Partiküler Madde (ton/yıl)

30.00014.000Gübre

30.0005.200Metal

49.000290.000Şeker

32.0002.270.000Çimento

3.330.000Demir Çelik

1.430.0003.940.000Güç Santralları

SO²Partiküller
Endüstri



Şekil - 1 Hava Kirliliği Yaratan Endüstrilerin Dağılımı



Şekil - 2 Türkiye'de Güç Santrallarından Bırakılan Kirletici 
Miktarları



Türkiye'de atmosfere eli çok kirletici; güç santrallerinden, özellikle 
kömürlü güç santrallerinden atılmaktadır. Kömür, sıvı yakıt ve doğal gazla 
çalışan santrallerde üretilen enerji başına atmosfere atılan kirletici miktarları
Tablo-3'de görülmektedir. 

Tablo-3 100 MW Gücünde Termik Santrallerin Kirletici Etkileri 

5.600 ton/yılKüller

250 ton/yılHidrokarbonlar

3.500 ton/yılKatı Parçacıklar

750 ton/yılCO emisyonu

26.000 ton/yılNox emisyonu

45.000 ton/yılSO² emisyonu

380.000 Kcal/sn
Termal Etki





(*) Eğitimin her kademesinde, dünyamızın geleceğini tehdit eden küresel 
ısınmanın ve dolayısıyla iklim değişikliğinin önemi ilgili derslerle belirtilmeli ve 
öğrenciler bu konuda bilinçlendirilmelidir.



(*) Eğitimciler olarak hava kirliliğinin önemi değişik 
etkinliklerle kamuya iletmek için, çevresel sorunlarla alakalı
seminerler, paneller, anketler yapılmalı, sergiler 
düzenlenmelidir. 

(*) Konuya ilgiyi artırmak, önemini belirtmek 
amaçlı araştırma gezileri yapılabilir, öğrencilere 
sorununun kaynakları yerinde gösterilebilir.

(*) Türkiye'de ilk öğretimden başlayarak tüm eğitim ve 
öğretim programlarında ve halkın bilinçlendirilmesinde 
yararlanılabilecek olan tüm 
iletişim ortamlarında, iklim değişikliği 
konularına ve özellikle 
küresel iklim sisteminin korunması için, yurttaş
olarak alınabilecek en temel ve basit önlemlere yer 
verilmelidir.





Rüzgar, güneş, deniz, dalga, akıntı enerjisi, ,jeotermal 
enerji, fotovoltatik, yakıt pili, biyokütle enerjisi hidrojen 
gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmalı, bu tür 
enerji kaynakların kullanılmasını geliştirmeliyiz.



GÜNEŞ ENERJĐSĐ

Suyun güneş enerjisi ile ısıtılması yaygın olan bir yöntem. 
Güneş enerjisinden sağlanan sıcak su çamaşır veya  
bulaşık yıkamada, duşlarımızda ve herhangi günlük 
ihtiyaçlarımızda kullanılıyor. Güneş enerjisinden elektrik 
üretmek şöyle; Güneş hücreleri güneş ışığını tutar ve bunu 
elektriğe dönüştürür. 



RÜZGAR ENERJĐSĐ

Yüz yıllar boyunca rüzgar enerjisini kullanıyoruz. Eski Hollanda 
çifçilrinde, yeldeğirmenleri suyun aktarılmasında veya un üretilmesi 
için buğdayın ezilmesinde kullanılmıştır. Bugün yeldeğirmenlerinin
moderini olan rüzgar türbünleri elektirik üretiminde kullanılıyor. Tek 
bir moderin rüzgar türbünü yaklaşık 500 evin elektirik ihtiyacını
karşılayabilir. 



Biogüç bitkilerin kullanımı ile üretilen (bitki ve organik meteryaller) 
elektiriğe dönüştürülür. Bitkisel enerji, insanın ateşi bulmasından beri 
aydınlatmada, yemek pişirmede ve evlerin ısınmasında kullanılır. Bugün, moderin
bitkisel enerji tesisleri yüzlerce megawatt-saat elektirik üretir ve bu fosil 
yakıtlardan elde edilen enerjiye benzer. Bitkisel yakıtlar kolayca söylemek 
gerkirse Fosil yakıtların yerine, daha temiz alternatif enerji olarak elektirik
üretimi için kullanılır. 

Bitkiler büyürken güneşden gelen enerjiyi alır ve tutar. Uygun teknoloji 
kulanılırsa ve dikkatli, titiz arazi yönetimi deneyimi ile birlikte bitkide 
toplanan bu enerji toplanarak ısı ve elektirik üretiminde kulanılabilir. Bu ayrıca 
çifciler için değerli yeni bir market olabilir.
Bitkisel enerjinin kulanımıyla atmosferde oluşan kirli havanın azalmasına 
yardımcı olur. Bitkisel enerjiden dolayı çıkan karbondioksit miktarı, fosil 
yakıtların üretiği karbondioksit miktarına eşittir, fakat bitkisel enerji için 
yetiştirilen her yeni bitki, bu karbondioksidleri atmosferden yokeder.

BĐTKĐSEL ENERJĐ



Jeotermal enerji ayaklarmızın
altında bulunmaktadır. Dünya 
çekirdeği bir iç güneş gibidir, 
dünya yüzeyini ve altında bulunan 
su ve taşları ısıtmaktadır. Bu 
buharlı su, ısınmak ve elektirik
enerjisi üretiminde kullanılabilir. 
Yukardan Altı mil dünya kabuğu 
tekbaşına, dünyadaki gaz ve petrol 
rezervinin toplamından daha çok 
enerji üretir. Jeotermal madenleri 
eldeyilmemiş, ucuz ve günde 24 
saat, 365 gün vardır 

JEOTERMAL ENERJĐ



Okyanustan iki tip enerji üretebilir; termal enerji güneşin suyu ısıtması ve 
mekanik enerjii deniz dalgalarından ve gelgitler den. Okyanuslar dünyan 
yüzeyinin %70 ini kaplamaktadır, bu dünyada en geniş güneş enerjisisini
toplayanlardır. Güneş suyun yüzeyini ısıtır bu okyanus derinliğnden daha 
çok sıcaktır ve bu derece değişikliği termal enerjiyi yaratır. Sadece 
okyanusun bu ısısının küçük bir bölümü tutulsa, bütün düyaya enerji 
ihtiyacını karşılayabilir.



?   ?   ?   ?   ?



1. Bulunduğunuz ortamın sıcaklığını düşürün

2.Elektrikli cihazlarınızı stand by konumunda bırakmayın

3.Şarj cihazlarınızı prizde takılı bırakmayın



4.Çok parlak ışıkları söndürün

5.Daha verimli ampul kullanın

6.Arabanızı olabildiğince az kulanın





•Kışın güneşle 
ısınmayı
artırabilir ve 
evimizi rüzgar 
almayacak hale 
getirebiliriz.

* Yazın ise 
daha çok 
gölgelik 
sağlayabilir ve 
daha fazla 
rüzgar alacak 
şekilde 
düzenleme 
yapabiliriz.



•Dönüşümlü kağıt 
kullanalım. Bilgisayarımızın 
yazıcı kağıdının yüzde 100 
geri dönüşümlü olmasına 
dikkat edelim. Bir top 
kağıtta 2.25 kg 
karbondioksit tasarruf 
edebiliriz. 

* Minimal ambalajlı ürünler 
alalım; Az ambalajlı ürünler 
çöpümüzü yüzde 10 
oranında azaltabilir. Yılda 
540 kg karbondioksit ve 
1000 dolar para tasarruf 
edebiliriz.



* Çöp 
üretimini 
azaltalım. 
Daha az 
ambalajlı, 
dönüşümlü
kağıtlı, plastik 
ve camlı
ürünler satın 
alalım. Yılda 
900 kg 
karbondioksit 
tasarruf 
edebiliriz. 
Kompostlama, 
seragazı
emisyonlarını
azaltmaya 
yardımcı olur.



* Arabamızı ortak 
kullanabiliriz, Eğer 
geniş bir araç
kullanıyorsak, arkadaş
ve yakınlarımızla işe 
aynı araba ile gidip 
gelmek yakıttan ve 
paradan tasarruf 
sağlar.



Araba lastiklerimizi yeterince şişkin 
tutalım. Araba lastiklerinin 
gerektiği kadar şişkin olmasına 
dikkat edelim. Bu küçük önlem yılda 
112.5 kg karbondioksit ve 840 
Dolar para tasarrufu sağlar.



Arabamızın hava 
filtresini her ay 
kontrol edelim, 
sıkça değiştirelim. 
Yılda 360 kg 
karbondioksit ve 
130 Dolar tasarruf 
sağlar. 

* Hava filtresini değiştirelim.



Bir ağaç dikelim; 
Ağaçlar bize 
mikro iklim ve 
sürekli nem 
sağlar. 
Karbondioksiti 
emer ve temiz 
nefes almamız için 
havayı temizler 
(Yılda 900 kg 
karbondioksit 
tasarrufu)



ANKET SONUANKET SONUÇÇLARILARI
• Bu anket yaş ortalaması 22 olan 100 Hacettepe Üniversitesi öğrencisine 

uygulanmıştır.

• 1. ANKET SORUSU: Küresel ısınma nedir?

• 1.SORUYA VERĐLEN CEVAPLAR                              KĐŞĐ SAYISI
• -Dünyanın dengesinin bozulmasıdır.                              25
• -Zararlı gazların atmosferde tabaka oluşturarak
• yeryüzüne gelen güneş ışınlarını tutmasıyla                  19
• sıcaklığın artmasıdır.
• -Ozon tabakasının delinmesinin bir sonucudur.             17
• -Dünyada ki sıcaklık oranının artmasıdır.                      15
• -Atmosferdeki CO2  yoğunlunun artmasıyla

yeryüzündeki ısının artmasıdır.                                    14
• -Bilmiyorum.                                                     5
• -Çok az biliyorum.                                                3
• -Küresel ısınmaya inanmıyorum 1
• -Enerji kaynaklarının bilinçsizce kullanılmasından

kaynaklanan olumsuz yönde bir değişmedir.                   1



2.ANKET SORUSU: Küresel ısınmadan nasıl etkilendiniz?

2.SORUYA VERĐLEN CEVAPLAR                                  KĐŞĐ SAYISI

-Mevsimlerin dengesi bozuldu                                     44
-Susuzluk ve kuraklık var.                                                 28  
-Nasıl giyineceğimi bilmiyorum.                                          6
-Etkilenmedim.                                                   6
-Gelecek kaygısı yaşıyorum.                                                4
-Sık sık hastalandım.                                                          3
-Psikolojik olarak etkilendim.                                   3 
-Küresel ısınma dünyanın sonunu getiriyor.                          2 
-Birçok canlı türü tehlike altındadır.                                   2
-Bilinçsiz 2



3. ANKET SORUSU: Türkiye’nin küresel ısınmaya 
katkısı nedir?

3.SORUYA VERĐLEN CEVAPLAR                        KĐŞĐ SAYISI
-Đnsanlar bilinçli değiller.                                           33
-Sanayide arıtma tesisleri yetersiz.                           18
-Kyotoyu imzalamayarak küresel ısınmaya 
sebep olan ülkeler arasındayız.                                   13
-Yorum yok                                                       10
-Türkiye’nin katkısı azdır.                                           9
-Yoktur .                                                        8                                                  
-Çevre ve hava kirliliğine sebep oluyoruz.                    7
-Termik santraller artırılıyor                                      2



4.ANKET SORUSU: Küresel ısınmaya karşı neler 
yapılmalıdır?

4.SORUYA VERĐLEN CEVAPLAR                        KĐŞĐ SAYISI
-Bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı 34
-Enerji tüketiminde israftan kaçınılmalı 19
-Fosil yakıt kullanımı azaltılsın, yenilenebilir
enerji kaynakları kullanılsın.                                          18
-Bir şey yapmıyorum.                                                     10
-Ağaç dikilmeli.                                                     8
-Geç kaldık.                                                              4
-Kyoto anlaşması imzalanmalı 2
-Nükleer enerji tercih edilmeli.                                   2
-Çöplerin geri kazanımı sağlanmalı 2
-Doğal yaşam alanlarına müdahale edilmemeli                  1



HAZIRLAYANLAR:HAZIRLAYANLAR:

PINAR PINAR ÖÖZCANZCAN

NURCAN AFNURCAN AFŞŞARAR

ÇÇĐĞĐĞDEM ERDALDEM ERDAL




