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1.1. KÜRESEL ISINMANIN TANIMI
Đnsanlığın yerleşik yaşama geçişinden bu
yana, dünya iklimi neredeyse değişmeyen bir
gidiş izliyor; sıcaklıklarda herhangi bir ciddi
değişim olmuyor. Bu nedenle bizler de gerek
hava sıcaklıklarının gerekse iklim
desenlerinin dünya tarihi boyunca hep aynı
kaldığını, değişmediğini düşünüyoruz. Ne var
ki iklimbilimcilerin bulguları hiç de böyle
olmadığını gösteriyor. Gerçekte dünya iklim
sistemi, durgun bir yapıda olmaktan çok uzak.
Yüzlerce milyon yıllık sıcak dönemler,
bunların ardından gelen onlarca milyon yıllık
soğuk dönemler; soğuk dönemlerin içinde yüz
bin yıllık periyotlarda ve yaklaşık on bin yıl
süren ılık vahalar ve bunların içinde de
onlarca ya da yüzlerce yıl süren görece hafif,
soğuklu sıcaklı birçok dönem var. Kısacası
dünya zaman zaman değişen sürelerle hem
ısınıyor hem de sonra yeniden soğuyor.

Küresel ısınma nedir?
Đnsan tarafından atmosfere verilen gazların
sera etkisi yaratması sonucunda, dünya
yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel
ısınma deniyor. Đklim sisteminde
vazgeçilmez bir yere sahip olan sera gazları,
güneş ve yer radyasyonunu tutarak,
atmosferin ısınmasında başlıca etkendirler.
Sera gazlarının bulunmaması durumunda
yeryüzünün sıcaklığının bugüne göre 30 C
daha soğuk olacağı hesaplanmıştır. Son
yıllarda atmosferde çeşitli insan
aktivitelerinden kaynaklanan nedenlerle
karbondioksit, metan, ozon ve diazot
monoksit gibi gazlardan oluşan sera gazları,
yeryüzü sıcaklığında belirgin artmalara
sebep oluyor. Sera etkisinin artması,
troposferin ısınmasında, stratosferin de
soğumasında en önemli etken olarak
gösteriliyor

1.2. KÜRESEL ISINMANIN SEBEPLERĐ
Dünyanın Hareketleri:
1930'lu yıllarda Sırp bilim adamı Milutin Milankoviç, Dünya'nın Güneş çevresindeki
elips biçimli yörüngesinin, 95 000 yılda bir basıklaştığını gösterdi. Bu periyot akla
hemen, yüz bin yıllık buz çağlarını getiriyor. Yörüngedeki bu değişimin yanı sıra
Milankoviç, Dünya'nın ekseninde de 41 000 yıllık periyodu olan doğrusal bir kayma
ile 23 000 yıllık periyodu olan dairesel bir sapma daha olduğunu buldu. Günümüz
bilim adamları Dünya'nın bu hareketlerini bilmekle birlikte, bunların Dünya'nın
değişken iklimiyle olan ilişkisini daha tam olarak kuramadılar.
Yeryüzü Hareketleri:
Kimi iklim bilimciler, kıta kayma hareketlerinin ve dağ oluşumlarının iklim
değişimlerinde bir etkisi olabileceğini düşünüyor. Çünkü bu tür hareketler
okyanuslardaki akıntı sistemlerini ve atmosferdeki rüzgarları etkiler. Kimi bilim
adamları da yanardağ etkinliklerindeki periyodik bir aşırılığın iklim sistemini
etkileyebileceğini savunuyorlar. Yanardağ patlamalarıyla atmosfere çok büyük
miktarlarda toz yükselir. Bu tozlar, güneş ışınlarının geçişini engelleyen bir tabaka
oluşturur ve böylece dünyanın sıcaklığı da düşer. 1991'de Filipinler'deki Pinatubo
yanardağının patlaması yüzünden bir yıl boyunca dünyanın ortalama sıcaklığı 1°C
kadar düşmüştü. Bunlardan başka Güneş lekeleriyle iklim olayları arasında bir ilişki
arayan bilim adamları da var. Gerçekten de Güneş'in manyetik alanındaki değişimler
ve Güneş lekeleri, yayılan enerji miktarını etkiler. Bu da doğal olarak Dünya'nın
aldığı enerji miktannın değişmesine yol açar.

Isınma ve buna bağlı olan iklim değişikliği doğal
bir sürecin sonucu iseler, sonuçların etkilerini
hafifletecek tedbirler üzerinde düşünmek
gerekecekti. Oysa, önceleri dar bir bilimsel
çevrede başlayan, daha sonra giderek bilimsel
kanıtlarla beslenen olguya göre, özellikle 20.
yüzyılda görülen ısınma artışının en önemli
sebebi, insan faaliyetleri sonucu üretilen çeşitli
gazların, atmosferdeki oranlarının beklenmedik
ölçüde artmasıdır. Dolayısıyla, ısınmaya yol
açan gazların salım kontrolunun insanın elinde
olduğu anlaşılmış ve iklim değişikliğini önleme
çabaları, söz konusu gazların çıkış kaynaklarını
bulmaya ve denetim altına almaya yönelmiştir.
Bu gazların önemli bir kısmı, yer yüzünden
atmosfere doğru yansıyan güneş ışınlarından,
özellikle ısıtıcı nitelikteki kızılaltı ışınlarının
dışarıya kaçmasını engellemekte, dolayısıyla
yüzeye yakın bölgelerin ısınmasına yol
açmaktadır. Bu fiziksel olay, seralarda kullanılan
plastik veya cam örtülerin seranın içinin
ısınması olayına yol açmasına benzediğinden,
söz konusu gazlara "sera gazları" adı
verilmektedir.

Sera gazlarının türleri, atmosferdeki artış oranları ve kaynakları aşağıda
verilmektedir:
Karbon dioksit (CO2) gazı: CO2 gazının atmosferdeki derişimi 1750 yılından
günümüze kadar % 31 oranında artmıştır. Günümüzde atmosferdeki CO2 miktarı
son 420.000 yılda ve hatta son 20 milyon yılda hiç bu kadar yüksek bir düzeye
erişmemişti. Son 20 yıldır, atmosfere salınan insan kaynaklı CO2 gazının yaklaşık
dörtte üçü fosil yakıtların yanmasından, geri kalanı da arazi kullanımı değişikliği ve
özellikle ormanların yok edilmesinden kaynaklanmıştır. Son yirmi yılda, atmosferdeki
CO2 gazının yıllık artışı % 0,4 olmuş, 1990’dan sonra ise yıllık artış % 0,2 ila 0,8
arasında değişmiştir.
Metan (CH4) ve karbon monoksit (CO) gazları: Metanın atmosferdeki miktarı 1750
yılından beri % 151 oranında artmıştır ve hâlâ artmaya devam etmektedir. Son 420
000 yıldır, atmosferdeki bugünkü metan derişimine erişilmemiştir. 1990’lı yıllarda
metan gazı derişiminin yıllık artışında belirli bir yavaşlama gözlenmektedir. Metan
gazı salımının yaklaşık yarısı, fosil yakıtların kullanımı, büyük baş hayvan
yetiştiriciliği, pirinç tarımı, atıkların gömülmesi gibi insan faaliyetlerinden
kaynaklanmaktadır. Son zamanlarda, metan gazı artışına bağlı olarak karbon
monoksit gazı salımı da tesbit edilmiştir.

Azot oksit (N2O) gazı: Azot oksitin atmosferdeki derişimi 1750 yılından beri % 17
oranında artmıştır ve artmaya devam etmektedir. Şu anki azot oksit derişimine son
bin yıldır hiç rastlanmamıştır. Azot oksit salımının yaklaşık üçte biri, tarıma açık
topraklar, büyük baş hayvan yemleri ve kimya sanayii gibi insan faaliyetlerinden ileri
gelmektedir.
Halokarbon gazları: Hem ozon tabakasını zayıflatan, hem de sera gazı etkisi
gösteren halojenli karbon (halokarbon) gazları salımında, Montreal Protokolünün
uygulanmaya başlamasıyla, 1995 yılından beri çok az artış veya azalma
görülmüştür. Buna karşılık, sanayide söz konusu gazların yerine kullanılan ve sera
gazı etkisine sahip diğer halokarbon gazlarında ise artış gözlenmektedir.

KÜRESEL ISINMANIN ETKENLERĐ

2.1. HAVA KĐRLĐLĐĞĐ
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre hava kirliliği
şu şekilde tanımlanır.
“Hava kirliliği (veya hava
kirlenmesi),atmosferde toz, duman, gaz,
koku, su buharı, şeklinde bulunabilecek
kirleticilerin insanlar veya diğer canlılar ile
eşyaya zarar verebilecek miktarlara
yükselmesidir.”

2.2. SU KĐRLĐLĐĞĐ
Bütün canlıların yaşayıp gelişmesi için mutlak
surette gerekli olan su varlığının,
kullanılabilecek ve içilebilecek miktarı, çeşitli
nedenlerlegittikçe azalmaktadır.Bu hususta
suların kirlenmesi ,dolaylı bir rol oynamaktadır.
Ancak bu olay , en azından diğer nedenlerin
ekolojik sonuçları kadar önemlidir. Aşağıda su
kirliliği konusu ve önemi anlatılmıştır.
Tanımı
“Su kirliliği veya kirlenmesi ,istenmeyen
zararlı maddelerin , suyun niteliğinin
ölçülebilecek oranda bozulmasını sağlayacak
miktar ve yoğunlukta suya karışması olayıdır.”
Şu şekilde tanımlama da yapılabilir. “Su kirliliği
,insandan kaynaklanan etkiler sonucunda
ortaya çıkan , kullanımı kısıtlayan ya da
tamamen engelleyen , ekolojik dengeyi bozan
nitelik değişimleridir.”

2.3 TOPRAK KĐRLĐLĐĞĐ
Yirminci asrın başından itibaren modern tarıma geçilmesi ve sanayileşmenin
hızlanması ile birlikte, toprak kirliliği de bir çevre sorunu olarak ortaya çıkmaya
başlamıştır. Daha önceki asırlarda kullanılan güç ve enerji kaynaklarının yetersiz
olması, nüfusun azlığı, endüstrileşmenin henüz gelişmemesi sebebiyle diğer
çevre faktörlerinde olduğu gibi toprakta da herhangi bir kirlenme söz konusu
değildi. Özellikle yirminci yüzyılın ortalarına doğru hızlı nüfus artışı ile birlikte,
tarım ve diğer alanlardaki sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak
toprak kirliliği de artmaya başlamıştır. Toprak kirliliği her geçen gün daha da ciddi
boyutlara ulaşan önemli çevre problemlerinden birisini teşkil etmektedir.
2.4. GÜRÜLTÜ KĐRLĐLĐĞĐ
Đnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen seslere gürültü denir.
Özellikle büyük kentlerimizde gürültü yoğunlukları oldukça yüksek seviyede olup,
Dünya Sağlık Örgütü'nce belirlenen ölçülerin üzerindedir.

KÜRESEL ISINMAYA KARŞI KENTSEL ÇÖZÜMLER

3.1 EKOLOJĐK PLANLAMA
Kentlerimizin, ekolojik, çevresel değer ve varlıkların zarar görmesini engelleyip,
sürdürülebilirliğini sağlayacak bir planlama seçimi ve yaklaşımı ile planlanması
gereklidir. Güneşe, doğal enerjilere ve yerel ekolojik sistemlere uygun kent planları
yapılmalı ve mevcut planlar dönüştürülmeli, bir merkez tarafından denetlenmelidir.
Enerji gereksinimini başladığı noktada azaltabilmek amacıyla, yerleşimlerin özgün
doğal, topoğrafik, coğrafik koşulları özümseyen bir anlayışla analiz edilmesi,
yerleşimlerde güney cephelerin seçiminin sağlanması, tükettiği enerjiyi doğal
kaynakları ve atıkları ile üretebilen mahalle ve kentler tasarlanmalı, yapı cephelerinin
iklimlendirme (ısıtma-soğutma) gereksinimleri göz önüne alınacak biçimde
tasarlanması özendirilmelidir

3.2 TEMĐZ VE DOĞAL ENERJĐ SĐSTEMLERĐ
Tüm kentlerimizde, temiz ve doğal enerjilerin
kullanılması özendirilmeli, alternatif doğal
enerjilerin araştırılıp, kullanılması yönünde
yenilikçi bir ülke politikası benimsenmelidir. Bu
amaçla, kredi öncelikleri, bağışlar ve teşvikler
verilmelidir. Bu alanda yapılacak teşviklerle ilgili
bir yasal düzenleme yapılmalıdır. Kısa vadede
ise, Kentlerde, enerji tasarrufu planları"
yapılarak uygulanmalı, sera gazı emisyonları
azaltılmalıdır

3.3 EKOLOJĐK, GÜNEŞ MĐMARĐSĐ VE GÜNEŞ ENERJĐLĐ TOPLU KONUTLAR
m2’ye düşen güneş enerjisi miktarının
Avrupa ortalamasının ortalama 2 katı olduğu
Güneş ülkesi Türkiye’de, Güneş enerjili,
Eko-mimari uygulamaları başlatılmalıdır.
Konutlarda doğal enerji üreten sistemlere
geçilmelidir. Yapıların çatılarında Güneş Pili
uygulamaları başlatılmalıdır. Yeni yapılan
binalarda, Güneş ısı sistemleri zorunlu hale
getirilmeli, bu sistemlerin eski yapılarda
uygulanabilmesi özendirilmelidir. Toplu
konutların ve yapı adalarının, Güneş enerjili
ve ekolojik olarak tasarlanması ve
uygulanmasını zorunlu kılan bir yasal
düzenleme yapılmalı, Belediyelerin,
kooperatiflerin ve TOKĐ’nin bu yasal
düzenlemeye uygun yatırım yapması
sağlanmalıdır.

3.4. DOĞAL ALANLARIN KORUNMASI VE ZENGĐNLEŞTĐRĐLMESĐ
Bitki örtüsü, su havzaları, nehirler ve göller havzaları ile birlikte mutlak koruma
altına alınmalı, orman alanları geliştirilmeli ve yaygılaştırılmalı, tüm kentlerde yeşil
kuşaklar ve koridorlar oluşturulmalı, bu alanlar sera gazı etkici azaltıcı, emisyon
emici bitkilerle zenginleştirilmeli, bozulan ekolojik alanlar restore edilmeli, Kentleri
içinden geçen akarsular, çevreleri ile birlikte korunmalıdır
3.5. GÜNEŞ SĐSTEMLERĐ
Kentlerde ve kırsal alanlarda, ısıtma, soğutma, güneş elektrik, sıcak su, güneş
Mimarisi vb güneş enerjisi sistemleri kullanımı yaygınlaştırılmalı, rüzgar vb.
alternatif enerjilerin kullanımı yörenin özgünlükleri uyarınca en etkin biçimde
değerlendirilmelidir.
3.6. KENTSEL KAMU ALANLARI
Kamusal kullanıma açık ve kamu idareleri tarafından düzenlenip, işletilen tüm açık
alanlar, parklar, cadde ve sokaklar, güneş enerjisi ile aydınlatılmalı, kentlerde,
Kamu binalarında ve öncelikle okullarda ivedilikle güneş sistemlerine geçilmesine
ilişkin arayışlara hız verilmelidir.
3.7. DOĞAL ENERJĐ SANTRALLERĐ
Kentler ve çevresindeki doğal enerji kaynaklarının doğayla bütünleşen bir biçimde
kullanılması sağlanmalıdır. Bu amaçla yerleşimin büyüklüğü ve ölçeği uyarınca yeri
geldiğinde su değirmenleri, küçük ölçekli barajlar, rüzgar tribünleri-santralleri,
kaynak potansiyeli dikkate alındığında Avrupa’da 1 numara olabileceğimiz biyo
enerji santralleri, kentsel atık ve çöpleri enerjiye çevirecek merkezler kurulmalı,
tüm alternatif doğal enerji olanak ve potansiyelleri etkin şekilde değerlendirilmelidir

3.8. SU TASARRUF ÖNLEMLERĐ
Kentsel yaşamda, aşırı su tüketiminin
azaltılmasına yönelik bilgilendirmeler
yapılmalı gereğinde düzenlemeler
getirilmelidir. Bu amaçla, çim ve bahçe
sulamasının kontrolünden, suyu daha
etkin kullanacak endüstriyel
tasarımlara kadar bir dizi arayış ve
düzenlemeye hız verilmeli, altyapı
yenilenmesi ve yeni teknolojiler
devreye sokulmalıdır.

3.9. KENTLERDE TEMĐZ ULAŞIM SĐSTEMLERĐ
Tüm kentlerde petrole ve fosil yakıtlara dayalı,
bireysel ulaşım ve araç odaklı, araç talebine
göre biçimlenen ulaşım seçiminden
vazgeçilmeli, bireysel otomobil kullanımını
özendiren gereksiz kavşak yatırımlarına son
verilmeli, toplutaşımı özendirip, güçlendiren,
yaya ve bisiklet ağırlıklı sistemlere gerekli
değeri vererek etkin şekilde kullanan, insan
odaklı ve talebi yöneten bir ulaşım seçimi
yapılmalıdır.

3.10. TEMĐZ ENERJĐLĐ EKOLOJĐK
PLANLAMA MERKEZĐ KURULMASI
Yukarıda belirtilen planlama ve uygulamaların
yapılması, teşviklerin sağlanması ilgili birimler
arası koordinasyonun sağlanması için “Temiz
Enerji Merkezi” kurulmalıdır.

KÜRESEL ISINMANIN ETKĐLERĐNĐ AZALTMAYA YÖNELĐK
TOPLUM BĐLĐNCĐNĐ OLUŞTURMA

4.1. TOPLUMU BĐLĐNÇLENDĐRME
2006, hepimizi bekleyen çevre felaketi bakımından uyanış yılı oldu. 2007 ise
umut ve “eylem yılı” olmalı. Artık büyük çoğunluk, harekete geçmenin zorunlu
olduğunu görüyor. Yeryüzü sıcaklığının 200 yıl (endüstri devrimi) öncesine göre
2 derece artmasını engellemek için fosil yakıtlardan çıkan sera gazlarını
(karbondiyoksit vb) 2030 yılına kadar ortalama % 60 kısmamız şart. Bu da,
zengin ülkeler için yüzde 90 demek oluyor! Türkiye gibi ülkeler için de herhalde
yüzde 60 kısmak gerekecek. (Oysa şu sırada Türkiye yüzde 73’le dünya hızlı
arktış rekoru kırmakla meşgul!). Asıl kısıntının önümüzdeki bu 24 yıllık dönemin
başlarında yapılması da şart – sonradan çok daha zor çünkü.
Yazar, öğretim üyesi ve ünlü çevreci George Monbiot’nun, kendi ülkesi Đngiltere
için yaptığı, ama hemen hemen tüm ülkeler için geçerli pek çok nokta içeren
planını, yeni kitabı Heat’den özetliyoruz. Đşte 10 maddelik plan:

1) Bilimin son verileri ışığında kısıtlama hedeflerini hükümetlerin koyması.
(Başlangıç: Hemen)
2) Bu hedef doğrultusunda yıllık karbon tavanının saptanması. Kişisel karbon
karnesinin buna göre saptanması. Her vatandaşa yıllık karbon diyoksit kotası
verilmesi. Her vatandaş, doğal gaz, benzin/mazot, elektrik, tren ve uçak biletlerini
bu karneyle alır. Kotasını bitiren serbest piyasada bitirmeyenden satın alır.
(Yürürlük: Ocak 2009)
3) Yeni bina standartlarının konması. Yenilemede, kiralamada, yeni bina
yapılmasında enerji verimliliği (yalıtım vb.) kuralları zorunlu olacaktır. (Yürürlük:
en geç 2012)
4) Mevcut tungsten ampul satışlarının, bahçe ve sokak ısıtıcıları, bahçe
aydınlatması vb. gereksiz ve müsrif teknolojilerin yasaklanması. Aşırı enerji
harcayan plazma tv, verimsiz bulaşık makinesi vb. gibi cihazların satışında enerji
verimliliğine göre vergilendirme (en verimliye düşük vergi teşviki, en verimsize en
yüksek vergi “cezası”) uygulanması. (Yürürlük: 2007 Kasım)

5) Pahalı silâhlara ayrılan paraların enerji üretim ve
dağıtım yatırımlarına sevkedilmesi. Özellikle, büyük
çapta rüzgâr çiftlikleri ve hidrojen boru hattı
şebekesinin doğal gaz şebekesinin ve ev-ofis
ısınma sisteminin yerini alması. Bunlara hükümet
desteği. (Her iki program da 2007 sonunda başlar,
2018’de bitirilir)
6) Yeni ulusal otobüs şebekesi yapılması. Otobüsler
karayollarında tahsisli yollardan gider, karayollarını
hiç terketmez. Karayolu kenarındaki istasyonlardan
şehir içine servis konur (ve tersi). Yüzde 90 tasarruf
sağlayan sistem, kendi kendini finanse edecektir.
(2008’de başlar, 2020’de bitirilir)
7) Bütün benzin istasyonlarına, elektrikli arabalar
için şarj edilebilir akü kiralama zorunluluğu konması.
Böylece elektrik motorlu arabalara sınırsız kilometre
sağlanmış olur. Akü biterken benzin istasyonunda
şarjı dolu yeni akü takılır. Akülerin şarjı da
istasyonlarda, rüzgâr çiftliklerinden gelen “fazla”
elektrikle yapılır. (Süre: 2011’de yürürlüğe girer)

8) Yeni yol yapımları, yol genişletme, köprü alt
geçit vb. projeleri durdurulur ve elde kalan
para iklim değişikliği ile mücadele fonlarına
aktarılır. (Hemen başlanır)
9) Hava limanları kapasitesi dondurulur ve
liman, pist ve uçuşlarda giderek azaltıma
gidilir. (Hemen başlanır)
10) Şehir dışındaki süpermarketlerin
kapatılması ve yerlerini depolara ve dağıtım
sistemine bırakması için yasalar
çıkartılması. Marketler, fabrikalara göre 6 kat
fazla enerji harcamaktadırlar. Şehir dışındaki
marketlerin mallarının araba servisleriyle
taşınması, yüzde 70 yakıt tasarrufu
sağlamaktadır. (2012’ye kadar tümüyle
yürürlüğe girer)

4.2. KÜRESEL ISINMAYA KARŞI TOPLUMCA YAPACAKLARIMIZ
Uzmanlar, küresel ısınmayı yavaşlatmak için 10 yıl kaldığı konusunda
uyarıyor. Küresel ısınma, tüm dünyayı olduğu gibi, Türkiye’yi de
yakından ilgilendiriyor. Daha şimdiden kuraklık tehdidi baş gösterdi
bile… Dünya Doğal Hayatı Koruma Derneği bireysel olarak
uygulayabileceğimiz basit ama etkili önlemler konusunda yol gösteriyor

1. Su
•Evde kullanılan temizlik malzemeleri, atık sularla birlikte nehirlere karışır. Đçinde
fosfat bulunmayan ve suda ayrışabilen temizlik ürünlerini kullanın.
•Dişlerinizi fırçalarken, bulaşık yıkarken ya da traş olurken açık bırakılan musluk,
dakikada yaklaşık 15-20 litre suyun boşa akmasına sebep olur.
•Tek bir kişi yılda ortalama 49 bin 140 litre suyu tuvaletlerde tüketir. Sifonun bir
kez çekilmesi ile 10 lt su harcanır. Yeni teknolojiler sayesinde standart modellere
göre yüzde 60 daha az su tüketen klozetler bulunmaktadır.
•Sifon çekildiğinde suyu renklendirsin ve temizlesin diye tuvalete asılan maddeleri
kullanmayın. Bunlar kanalizasyona karışarak kirliliğe sebep olur.
•Çamaşır suyu, atık maddelerin ayrılıp çözülmesini sağlayan yararlı bakterileri
öldürür. Çamaşır suyunu olabildiğince az kullanın.
•Bozuk musluklardan ve tuvaletlerden sızan su, evinizdeki toplam su
tüketiminin yüzde 5'i kadardır. Akan tesisatınızı onarın.
•Kapı önü, balkon, teras gibi yerlerin temizliğinde hortumla su tutmak yerine
süpürge kullanın.
•Bahçenizi sulamak için, buharlaşmanın az olduğu sabah ya da akşamüstü
saatlerini tercih edin.
•Arabanızı yıkarken kova ve sünger kullanın. Hortumla yıkama, yaklaşık 550 litre
su kullanımı demektir.
•Musluklara ve duş başlıklarına takılan ve su akışını azaltırken basıncı artıran yeni
sistemleri edinin.
•Suyu kireç ve bakterilerden arındıran filtreler kullanın.

2.Tarım ve gıda
•Organik tarımla elde edilen ürünleri seçin. Organik tarımla elde edilen sebzeler
diğerlerine göre daha fazla yararlı madde içermektedir.
•Uluslararası sertifikaları olan organik tarım ve hayvancılık ürünlerini tüketerek
sürdürülebilir üretimleri destekleyin organik tarımın yaygınlaşmasına katkıda
bulunun.
•Günlük gıdalarınızı seçerken mümkün olduğu kadar yaşadığınız yörede ve
bulunduğunuz mevsimde yetişen taze besinleri tercih edin. Bu hem sizin sağlığınız
hem de çevre açısından en doğru yaklaşımdır.
•Doğal koşulları zorlamadan ve değiştirmeden elde edilen ürünlerle beslenerek
hem kendinize, hem de çevreye verilen zararın azalmasına katkıda bulunun.
•Đşlenmiş, ambalajlanmış gıda satın alırken ya da tüketirken mutlaka üretim,
tüketim tarihlerini ve içindekiler bölümünü okuyun. Ürünün içinde bilmediğiniz
maddeler varsa mutlaka ne olduklarını araştırın.

3.Temizlik
•Temizlik ürünü satın alırken, ne tür temizlik için kullanacağınızı düşünün. Yalnızca
gereksiniminiz olan ürünleri satın alın.
•Temizlik ürünü satın alırken konsantre ürünleri tercih etmeniz hem tasarruf sağlar,
hem de daha az ambalaj tüketmenize neden olur.Ambalajı geri dönüştürülmüş
ürünleri tercih edin.
•Aldığınız ürünü kullanmadan önce, mutlaka kullanma kılavuzunu okuyun.
•Temizlik ürünlerini kesinlikle birbiriyle karıştırmayın.
•Kullanma dozunu etikette belirtildiği kadar ayarlayın. Fazla kullanmak daha iyi
temizlik sağlamazken, hem sağlığınıza, hem de çevreye daha çok zarar verir.
•Temizlik ürününü çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
•Temizlik ürünlerinin kapaklarını sıkıca kapatın ve hiçbir temizlik ürününü
yiyeceklerle aynı dolapta saklamayın.
•Temizlik ürünlerini sonuna kadar kullanın. Ambalajları içinde kalan maddelerle çöpe
atmayın.
•Hiçbir temizlik ürününü kendi ambalajından başka bir ambalajda saklamayın.
•Bulaşık makinesine koymadan önce yemek artıklarını iyice temizleyin.
•Yanıcı maddeleri yaşam alanınızdan uzak bir yerde saklayın.
•Temizlik ürünlerini oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayın.
•Fazla miktarda temizlik ürünü kullanılması gerektiğinde, ortamı iyice havalandırın.
•Bulaşık ve çamaşır makinenizi aşırı doldurmamaya özen gösterirken, tam
dolmadan da çalıştırmayın.
•Temizlik ürünlerini her kullanışınızda koruyucu eldiven kullanma alışkanlığı edinin.

4.Enerji
•Gerekmediği zamanlarda bir saniyeliğine bile olsa ışığı
kapatın.
•Her ortam için doğru tip ve büyüklükte ışıklandırma
kullanın.
•Floresan ampulleri tercih edin.
•Mikrodalga fırınlar donmuş yiyeceklerin çözülmesi için
kullanıldığında fazla enerji harcar. Ancak yiyeceklerin
ısıtılması, az miktarda yemek yapılması, su kaynatılması
gibi amaçlarla kullanıldığında ekonomiktir.
•Suyu ocak yerine elektrikli ısıtıcıda ısıtarak hem daha
hızlı sonuç alırsınız, hem de daha az enerji harcarsınız.
•Güneşi bol yerlerde yaşıyorsanız, sıcak su
gereksiniminizi güneş enerjisiyle sağlayın.
•Klimaların filtresini en az ayda bir kez değiştirin.
•Evinizi ısı kaybına karşı yalıtın.
•Eşyalarınızı radyatörleri kapatacak şekilde
yerleştirmeyin.
•Eğer çok ihtiyaç varsa, klima yerine vantilatör kullanmayı
tercih edin.
•Klima kullanıyorsanız, doğrudan güneş ışığı almayan
yerlere yerleştirin.

5.Ulaşım
Ulaşım araçlarının karbondioksit (CO2)
emisyonu, sera etkisi yaratan en etkin
gazlardandır. Toplam karbondioksit
emisyonunun yüzde 80'i ve azot oksitlerin
(NOx) emisyonunun yüzde 60'ı kara yolu
ulaşımından kaynaklanır.
•Olabildiğince toplu taşıma araçlarını tercih
edin.
•Kısa mesafelere arabayla gitmek yerine,
yürüyün.
•Satın alırken kurşunsuz benzin tüketen
araçları tercih edin.
•Aracın egzoz emisyon ölçümünü, lastiklerin
rot-balans ve hava ayarını düzenli aralıklarla
yaptırın.
•Benzin deposunu ağzına kadar doldurtmayın
Depo çok dolu olduğunda benzin buharı
sızarak hava kirliliğine sebep olur.

6.Ambalaj
Plastik
Plastiğin doğada yok olma süresi bin yıldır. Ham petrol, doğal gaz gibi
yenilenemeyen kaynaklar plastik üretimi için azaltılmakta, oluşan zararlı gazlar
hava, su ve çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Plastik yandığında, çok tehlikeli bir
madde olan ve sera etkisi yaratan dioksin ortaya çıkar.
Cam
Kullandığımız tüm ürünler içinde yüzde 100 geri dönüştürülebilen ve sonsuz
kullanımı olan tek madde camdır. Cam çevreden toplanıp renk ayrımı, temizleme,
yıkama ve öğütme işlemlerinden geçtikten sonra yeniden üretime kazandırılır.
Kırık camların eritilmesi ve yeniden değerlendirilmesi, asıl süreçten yüzde 32 daha
az enerji kullanılmasını sağlar. Yani, bir tek cam şişe geri dönüştürüldüğünde, 100
Watlık bir ampulü dört saat yakabilecek enerji tasarruf edilmiş olur. Hammadde
kullanımı yerine geri dönüşüm yoluyla üretilen cam, üretimi sırasında neden olunan
hava kirliliğini yüzde 20 oranında, su kirliliğini de yüzde 50 oranında azaltır.
Cam ambalajların bir özelliği de cam şişe ve kavanozların yıkanarak tekrar
kullanılabilmesidir. Bunlar toplandıktan sonra fabrikada yıkanır ve tekrar
doldurulurlar. Bir cam şişe ortalama 20 kez kullanıldıktan sonra geri dönüştürülür.

Kağıt
Kağıdın hammadesi olan selüloz lifi, odun, pamuk, şeker kamışı ve kullanılmış
kağıttan elde edilir. Avrupa'da atık kağıt tüm kağıt üretiminin yüzde 65'ini
karşılamaktadır.
Kullanımdan geri dönen atık kağıtlar, mürekkepten arındırma ve beyazlatma gibi
birtakım işlemlerden geçirilir. Üretilen kağıdın, en iyi koşullarda ancak yüzde 40'ı
geri dönüştürülebilmektedir

Đş dünyasının yazı kağıtları ve fotokopilerden yılda yaklaşık 1 milyon ton atık
kağıt ürettiği tahmin edilmektedir.
Yüzde 100 geri dönüşümlü kağıttan üretilmiş bir ton kağıt, 17 ağaç, 4100 kws
enerji ve yaklaşık 26.5 m3 suyun tasarruf edilmesi demektir. Geri dönüşümlü
liften üretilmiş kağıt, hava kirliliğini yüzde 74, su kirliliğini yüzde 35, enerji
sarfiyatını yüzde 28 oranında azaltmaktadır. Ancak bir süre sonra lifleri
parçalanarak kullanılmaz hale geldiği için kağıt atıklarının geri dönüşümü
sınırlıdır.

Metal
Bugün konserve, reçel, hayvan mamaları, tatlılar, çaylar, kahveler, meşrubatlar ve
spreyler gibi birçok ürünün saklanmasında metal ambalajlar kullanılmaktadır.
Evsel atıkların yüzde 5'ini oluşturan metal ambalajların çöpe atılması, çok büyük
miktarda hammadde ve enerji kaybına sebep olur. Metal ambalajların geri
dönüştürülmesi, kok kömürü, kireçtaşı ve demir cevheri çıkartılmasının üzerindeki
yükü ve çöp dağlarında kapladıkları yeri azaltmaktadır.
Bir ton kalay kaplı çeliğin geri dönüştürülmesi sonucu 1.5 ton demir cevheri ve 0.5
ton kok kömüründen tasarruf edilmektedir. Hammadde olarak demir cevheri
kullanmak yerine metal ambalajların geri dönüştürülmesi enerji sarfiyatını yüzde 70,
hava kirliliğini yüzde 30 ve su kirliliğini yüzde 60-70 azaltır.

Aluminyum
Değerli olması ve çok kolay işlenmesi, alüminyumun geri dönüşümünü
kolaylaştırmıştır. Bugün, tüm dünyada dakikada yaklaşık 108 bin alüminyum kutu
geri dönüştürülmektedir. Orijinal hammadde kullanmak yerine geri dönüşüm yoluyla
üretilen her bir alüminyum kutunun üretiminde yüzde 95 daha az enerji
harcanmaktadır.
•Geri dönüşümü destekleyin. Ambalajında geri dönüşüm işareti olan ürünleri
yeğleyin.
•Cam ambalajın binlerce yıldır geri döndüğünü ve içindeki ürünün camla hiçbir
etkileşimde bulunmadığını bilerek alın.
•Plastik poşet ve yiyecek kapları gibi plastik ürünleri yeniden kullanın.
•Plastik traş bıçağı, çakmak, tükenmez kalem, folyo pişirme kapları gibi tek ya da çok
az kulanımlık ürünleri kullanmayı en aza indirin.
•Az miktardaki alışverişlerinizde plastik poşet kullanmayın.
•Büyük boy ürünleri kullanın. Hacmi fazla ürünler hem daha fazla kulanım hem de
daha az ambalaj tüketimi demektir.
•Şişe ve kavanoz gibi cam saklama ürünlerini tekrar kullanın.
•Atmak istediğiniz cam malzemeleri organik çöplerle birlikte atmayın. Biriktirip en
yakınınızdaki cam kumbaralarına atın.

7.Sağlık
•Doğru ve dengeli beslenme alışkanlıkları edinin.
•Doğal yöntemlerle üretilmiş, ekolojik sebze ve meyvelerle beslenmeye özen
gösterin.
•Düzenli spor yapın.
•UVA ve UVB ışınlarının zararlarından korunmak için mutlaka filtreli güneş
gözlüğü kullanın.
•Güneşe çıkarken mutlaka koruyucu güneş gözlüğü kullanın.
•Sigara içmeyin, sigara içilen ortamlardan olabildiğince uzak durun.
•Evde kullandığınız boya incelticileri, temizlik malzemeleri gibi çözücülerin
kapaklarını işiniz bittiğinde sıkıca kapatın. Bu ürünlerin içinde bulunan bazı
zararlı maddeler buharlaşarak havaya karışır ve sağlığınızı ciddi olarak tehdit
eder.
•Hastalandığınızda doğru ilacı, doğru zamanda, gerektiği miktarda kullanın.
Doktor önerisi dışında ilaç kullanmayın.
•Đlaçları ve aşıları uygun sıcaklıkta saklayın. Kullanmadan önce
prospektüsleri okuyun.
•Son kullanma tarihi geçen ilaçların çöpe atılması çevre açısından tehlike
yaratır. Bu ilaçlar usulüne uygun olarak paketlenerek Belediye Sağlık
Đşleri'nin denetiminde ortadan kaldırılmalıdır.

8.Bilgisayar ve ofis malzemeleri
Bilgisayar, yaklaşık 24 kiloluk bir metal, plastik, cam ve silikon yığınıdır. Bir tek
bilgisayarda bulunan yongaları üretmek için 12 ton su tüketilir. Bütün bir bilgisayarın
üretimindeyse yaklaşık 33 ton su, 1 kg bakır, 700 çeşit kimyasal madde kullanılır,
2300 kws enerji harcanır ve 63 kg çöp ortaya çıkar.
•Evinize ya da iş yerinize alacağınız bilgisayarın, yazıcının ya da fotokopi
makinesinin, hem şimdiki hem de gelecekteki gereksinimlerinizi karşılayacak
nitelikte olmasına özen gösterin.
•Elektrik tüketimi benzerlerine göre daha düşük modelleri satın alın.
•Aldığınız bilgisayarın ya da ambalajın, CD, disket, toner, kartuş vb. ofis
gereçlerinin geri dönüşümlü malzemeden üretildiğinden emin olun.
•Geri dönüşümlü kağıt kullanabilen yazıcıları yeğleyin.
•Bilgisayardaki metinlerden kağıt çıktısı almaktan vazgeçin. Bu konuda ısrar eden
kişilerin de bundan vazeçmesini sağlamaya çalışın.

9.Kozmetik
•Kozmetik ürünlerin bulunduğu şişe, kutu vb. kapaklarını sıkıca kapatın.
•Güneş, kozmetiklerin içindeki koruyucuların bozulmasına sebep olur.
Kozmetiklerinizi güneşte ve sıcak ortamlarda bırakmayın.
•Ürüne asla su eklemeyin. Su, bakterilerin üremesine sebep olur.
•Kokusu ya da rengi değişen ürünü atın.
•Ambalajı zarar görmüş ürünü satın almayın.
•Hayvanlar üzerinde test edilen ürünleri satın almayın.
•Geri dönüşümlü ambalajı olan ürünleri tercih edin.
•Ürünün etiketini, içindekiler bölümünü ve kullanma talimatlarını mutlaka okuyun.
•CFC içeren spreyleri kesinlikle kullanmayın. Ozon tabakasına zarar vermeyen
ürünleri tercih edin.
•Makyaj malzemelerinizi başkalarıyla ortak kullanmayın. Mikrop bulaşabilir.
•Temizliğinden emin olmadığınız parfümerilerdeki deneme ürünlerini
kullanmayın.
•Göz makyajı ürünlerinizi 3-4 ayda bir değiştirin.
•Araba kulanırken asla göz makyajı yapmaya çalışmayın.
•Enfeksiyon durumunda, durumu farkettiğiniz anda ürünü kullanmayı bırakın. O
ürünü bir daha kullanmayın, atın.
•Ürünü kullanmayı bıraktıktan sonra, ciltte oluşan sorunlar devam ederse, bir cilt
doktoruna gidin.

•"Dermatolojik olarak test edilmiştir", "hipoalerjenik", "doğal ürünler içerir" gibi
yazılara dikkat edin ve bu tür ürünleri almaya çalışın.
•Güneşe çıkarken, mutlaka yüksek koruma faktörlü kremler kullanın.
•Alfa hidroksil asit (AHA) içerikli kremleri almadan önce cildinizin küçük bir
bölümünde deneyin.
•AHA içerikli ürünler güneşin etkisini artırmaktadır. AHA içerikli bir ürün
kullanıyorsanız, güneşe mümkün olduğu kadar az çıkın, mutlaka yüksek koruma
faktörlü güneş kremi kullanın.
•Saçlarınızı boyatmadan 24 saat önce dirseğinizin iç tarafına çok az miktarda
boyayı sürerek deneyin. Saç boyaları birçok kişide alerjik tepkilere yol
açmaktadır.
•Manikür sırasında, tırnakları çevreleyen deriyi kesmeyin ve itmeyin. Bu deriler,
tırnağı oluşturan hücreleri korumakta ve enfeksiyonu engellemektedir.
•Yapay tırnak kullanmayın. Uzun süre yapay tırnak kullanımı tırnakların ince,
donuk ve kırılgan olmasına neden olur.

10.Zehirli kımyasallar
Oturma ve yatak odasında
•Sentetik halılar, sentetik köpüklerden yapılan şilteler ve döşemeler, köpük, lateks
ya da plastik malzemeden yapılan örtüler kullanmayın, bunlar uçucu organik
kimyasallar (VOC) yayar. Yün, pamuk, jüt gibi organik doğal liflerden üretilmiş
halıları tercih edin.
•Halı yerine ahşap, seramik ya da mantar taban malzemelerini tercih edin.
•Ürünlerde bulunan, brom içeren yanmayı önleyici maddelere kısıtlama getiren
TCO 95 etiketi taşıyan bilgisayarları ve monitörleri alın.
•Eğer hamileyseniz, halı kaplatma ya da önceden kaplanmış halıları kaldırtma,
badana-boya işleri yaptırmayın.
•Oda spreyleri ve koku yayıcılar yerine temiz havayı yeğleyin, pencerelerinizi açın!
Bunu yapamıyorsanız, bir kase kabartma tozu gibi doğal koku gidericileri ya da
vazo çiçekleri kullanın.
•Kuru temizlemeden olabildiğince uzak durun. Makinede yıkanabilen kumaşları
tercih edin.
•Yatak odanızda televizyon, bilgisayar, video gibi elektronik aletler
bulunmamasına özen gösterin.

Çocuk bakımında
•Đçeriğinde polikarbonat bulunan biberonları satın almayın. Piyasadaki biberonların
çoğu, bisfenol A içeren polikarbonattan yapılmıştır. Bisfenol A, biberonun içindeki
sıvıya geçebilen, hormon sistemine zarar verici bir kimyasaldır. Biberonun
ambalajındaki PC7 yazısı ya da geri dönüşüm üçgeni içindeki 7 rakamı, ürünün
içeriğinde polikarbonat kullanıldığını belirtir.
•Eskimiş biberonları kullanmayın.
•Çocukların iki yıldan daha eski PVC oyuncaklarla oynamasına izin vermeyin.
•Çocuklar için plastik logo taşımayan ve kimyasal işlemden geçmemiş giysileri
tercih edin.
Banyoda
•Sentetik kokulu kozmetikleri kullanmak yerine, doğal ürünlerden yapılmış, kokusuz
kozmetikleri kullanın.
•Triklosan içeren diş fırçalarını, diş macunlarını ve ağız sularını kullanmayın.
•Tehlikeli kokuları ve uçucu organik kimyasalları emebilen vinil yer malzemesinden
uzak durun.
•Klorinle ağartılmış kağıt bazlı temizlik ürünlerini kullanmayın.
•Ürünlerinde phthalates kullanılmadığını belirten markaları tercih edin.
•Đçinde böcek öldürücü bulunan bit şampuanlarını kullanmayın. Bunlar tümüyle
zehirli kimyasallardır. Plastik bit tarağı kullanarak, saçları ıslakken tarayın.

Mutfakta
•Taze meyve ve sebzeleri iyice yıkamadan ve soymadan yemeyin.
•Konserve gıdalardan uzak durun.
•Triklosan içeren plastik kesme tahtalarını, bulaşık bezlerini, süngerleri, deterjanları,
sabunları ve dezenfektanları kullanmayın.
•Streç film kullanmayın.
•Ambalajında PVC3 ve PC7 yazılarını ya da geri dönüşüm üçgeni içinde 3 ve 7
sayılarını gördüğünüz ürünleri almayın.
•Taze, organik gıdaları işlenmiş gıdalara tercih edin.
•Su filtresi kullanın.
•Yağ oranı yüksek yiyeceklerin tüketimini en aza indirin.
•Ton balığı gibi yağ oranı yüksek balıklar, yüksek düzeyde kimyasal madde
içerebilir. Bu durum özellikle çocuklar, hamile kadınlar, hamile kalmayı planlayan ya
da bebek emziren kadınlar için zararlıdır.

NÜKLEER ENERJĐ

5.1 NÜKLEER ENERJĐ NEDĐR
Atom çekirdeklerinin parçalanması sonucunda büyük bir enerji açığa
çıkmaktadır. Ağır atom çekirdeklerinin nötronlarla bombardımanı sonucunda bu
çekirdeklerin parçalanması sağlanabilir; bu tepkimeye "fisyon" adı
verilmektedir. Her bir parçalanma tepkimesi sonucunda açığa fisyon ürünleri,
enerji ve 2-3 adet de nötron çıkmaktadır.
Uygun şekilde tasarlanan bir sistemde tepkime sonucu açığa çıkan nötronlar
da kullanılarak parçalanma tepkimesinin sürekliliği sağlanabilir (zincirleme
tepkime). Bunun haricinde hafif atom çekirdeklerinin birleşme tepkimeleri de
büyük bir enerjinin açığa çıkmasına sebep olmaktadır. Bu birleşme tepkimesine
"füzyon" adı verilmektedir. Bu tepkimenin sağlanabilmesi için atom
çekirdeğinde bulunan artı yüklerin birbirini itmesinden kaynaklanan kuvvetin
yenilmesi gereklidir. Bu nedenle çok yüksek sıcaklığa çıkılan sistemler
kullanılmaktadır. Çok yüksek sıcaklıkta yüksek enerjiye ulaşan atom
çekirdeklerinin çarpışması ile füzyon tepkimesi sağlanabilmektedir. Fisyon ve
füzyon tepkimeleri ile elde edilen enerjiye "çekirdek enerjisi" veya "nükleer
enerji" adı verilmektedir

5.2. RADYASYON VE RADYOAKTĐVĐTE
Radyasyon yaşamın bir parçasıdır. Isı ve ışık güneşten gelen radyasyonun doğal
formudur. Bunların yanısıra mikrodalgalar, radyo dalgaları, radar, X-ışınları, gama
ışınları radyasyonun diğer türleridir. Bunlar çevremizde doğal olarak bulunduğu gibi
yapay olarak da elde edilmektedir. Radyasyon, madde üzerinde meydana getirdiği
etkilere göre;
iyonlaştırıcı radyasyon (X-ışınları, gama ışınları, alfa, beta radyasyonları, kozmik
ışınlar, nötronlar)
iyonlaştırıcı olmayan radyasyon (ultraviyole, kızılötesi, radyo dalgaları,
mikrodalgalar) şeklinde sınıflandırılır.
Baz istasyonları, cep telefonları, mikrodalga fırınları, radarlar, yüksek gerlim hatları
iyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynaklarıdır.
Đyonlaştırıcı Radyasyon
Madde ile etkileştiğinde elektrik yüklü parçacıklar veya iyonları oluşturarak
iyonizasyon meydana getiren X-ışınları ile radyoaktif maddelerden yayılan alfa,
beta, gama ışınları gibi radyasyonlar, iyonlaştırıcı radyasyon" olarak tanımlanır.
Đyonlaştırıcı Radyasyon Türleri:
alfa radyasyonu,
beta radyasyonu,
gama radyasyonu,
X-ışınları,
nötron radyasyonu ve
kozmik radyasyon

5.3. GÜNLÜK HYATIMIZDA RADYASYON
Đnsanoğlu var oluşundan bu yana sürekli olarak radyasyonla iç içe yaşamak zorunda
kalmıştır. Dünyanın oluşumuyla birlikte tabiatta yerini alan çok uzun ömürlü
(milyarlarca yıl) radyoaktif elementler yaşadığımız çevrede normal ve kaçınılmaz
olarak kabul edilen doğal bir radyasyon düzeyi oluşturmuşlardır. Geçtiğimiz yüzyılda
bu doğal düzey,nükleer bomba denemeleri ve bazı teknolojik ürünlerin kullanımı ile bir
hayli artış göstermiştir. Maruz kalınan doğal radyasyon seviyesinin büyüklüğünü
belirleyen bir çok neden vardır. Yaşanılan yer, bu yerin toprak yapısı, barınılan
binalarda kullanılan malzemeler, mevsimler, kutuplara olan uzaklık ve hava şartları bu
nedenlerden bazılarıdır. Yağmur, kar, alçak basınç, yüksek basınç ve rüzgar yönü gibi
etkenler de doğal radyasyon seviyesinin büyüklüğünü belirler

DÜNYA GENELĐNDE ALINAN DOZLAR

Çeşitli Ülkelerde Doğal Radyasyon Kaynaklarından Alınan Yıllık Dozlar

NÜKLEER SANTRALLER VE ÇALIŞMA PRENSĐPLERĐ

6.1. NÜKLEER SANTRAL
Nükleer santraller, radyoaktif maddeleri kullanarak, enerji (başka bir deyişle bir
enerji türünü başka enerji türüne çeviren) üreten santrallerdir. Çoğu enerji
santralleri ısı kullanarak enerji üretimini gerçekleştirirler. Radyoaktif maddeler
kullanılmasından dolayı diğer santrallerden farklı ve daha sıkı güvenlik
önlemlerini, teknolojileri içerisinde barındırır.
6.2 NÜKLEER SANTRALLERĐN ÇALIŞMA PRENSĐBĐ
Enerji kullanılması ile ısıtılan su buharı elektrik jeneratörüne bağlı olan türbine
verilir. Su buharı, türbin şaftı üzerinde bulunan binlerce kanatçık üzerinden
geçerken daha önce üretilen ısıdan almış olduğu enerjiyi kullanarak (basınç, ısı),
türbin şaftını döndürür. Türbinlerin elektrik üretebilmesi için bu türbin şaftlarının
dönmesi gerekir. Bu mekanik hareket sonucunda elektrik elde edilir. Jeneratörde
oluşan elektrik ise iletim hatları denilen iletken teller ile kullanılacağı yere
gönderilir. Türbinden çıkan, enerjisi yani sahip olduğu basın ve sıcaklığı düşmüş
olan buhar, tekrar kullanılmak üzere yoğunlaştırıcı (kondenser) denilen bölümde
soğutulup su haline dönüştürüldükten sonra, tekrar ısı üretilen bölümüne
gönderilir. Yoğunlaştırıcıda soğutma işini yapabilmek için çevrede bulunan deniz,
göl gibi su kaynaklarını kullanırlar.

6.3. NÜKLEER REAKTÖRLER
Bir nükleer santraldaki sistemler konvansiyonel güç santralları ile aynı mantıkla
çalışırlar. Isı enerjisinin üretildiği kısımda elde edilen buharın türbin-jeneratörü
döndürerek elektrik üretilmesi felsefesi, temel olarak nükleer santrallarda da aynıdır.
Nükleer santrallar ısı üretmek için nükleer reaksiyonu kullandıkları ve bunun
sonucunda çevreye salınmaması gereken radyoaktif maddeler ürettikleri için, bazı
ek sistemler kullanırlar. Örneğin, bir çok nükleer santralda nükleer yakıtı barındıran
yakıt tüpleri arasından ısınarak geçen su, doğrudan türbine gönderilmeyip, türbin
için buhar üretilen ikinci bir çevrimi ısıtmak için kullanılır. Bununla ilgili sistemlere
Birincil (Soğutma) Sistem(i) adı verilir. Şekilde görülen sistem, tipik bir "basınçlı su
reaktörü"ne aittir.

6.4 NÜKLEER GÜVENLĐK

NÜKLEER GÜVENLĐK NEDĐR?
Nükleer güvenliğin tanımını tek bir cümlede yapabilmek ne
yazık ki mümkün değil. Bu tanım açık bir şekilde yazılmış
hedefler, ilkeler ve kriterler bütününden oluşur. Detaylardaki
farklılıklar nedeniyle nükleer güvenliğin tanımı ülkeden
ülkeye değişmektedir. Önemli olan kendi içinde tutarlı ve
bütünsel bir yapının varlığı ve bunun güvenlik kültürü olarak
tanımladığımız şekliyle hayata geçirilmesidir.

6.5. NÜKLEER YAKIT ÇEVRĐMĐ VE ATIKLAR

NÜKLEER ATIKLAR
Nükleer güç reaktörlerinin normal çalışmaları sırasında, reaktör soğutma
sistemlerinin ve yakıt depolama havuzlarının temizlenmesinden, alet ve
cihazların radyoaktif bulaşmalarının giderilmesinden, radyoaktif hale gelen bazı
metal parçalar ve filtre gibi malzemelerden, düşük ve orta aktivite seviyelerinde
sıvı ve gaz radyoaktif atıklar oluşmaktadır. Bu tür atıkların kısa yarı ömürlü
olanları aktiviteleri azalıncaya kadar depolanır, uzun yarı ömürlü atıklar ise
aktivitelerinin çevreye yayılmasının önlenmesi için çimento veya asfalt ile
karıştırılarak depolanır. Bu atıkların dışında reaktörlerden enerji üretimi
sonucunda yüksek aktiviteli kullanılmış yakıtlar ortaya çıkar. Kullanılmış
yakıtların idaresi konusunda iki seçenek mevcuttur:
Kullanılmış yakıt, ara depolamadan sonra direk olarak nihai depolama tesislerine
gönderilir. Ancak günümüzde nihai depolama tesisleri henüz işletimde değildir,
bu konuda yapılan araştırmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu
nedenle, kullanılmış yakıtlar ara depolama tesislerinde bekletilmektedir.
Kullanılmış yakıtın içinde bulunan ve tekrar yakıt olarak kullanılabilecek uranyum
ve plütonyumun kazanılması amacıyla yeniden işleme tesislerine gönderilir.
Uranyum ve plütonyum kazanıldıktan sonra ortaya çıkan yüksek seviyeli atık
camlaştırılarak depolanır

Sellafield Yeniden Đşleme Tesisinde Kullanılmış Yakıt Depolama Havuzu

KULLANILMIŞ ATIK
Elektrik üretimi için nükleer güç reaktörlerinin çoğunluğu,düşük zenginlikte
uranyumdan (%3-3.5 oranında U-235 içeren) yapılmış yakıt kullanmaktadır.
Reaktörde kullanıldıktan sonra dışarı alınan bu yakıt çubukları tipik olarak,
yaklaşık %0,8 yanmamış uranyum-235, %0.6 plutonyum, %94,3 uranyum-238 ve
%4,1 oranında fisyon ürünleri ve ağır elementler ihtiva etmektedir. Kullanılmış
yakıtlar reaktörden çıkarıldıktan sonra radyoaktif bozunma işlemi bir süre daha
devam ettiği için fiziksel olarak sıcaktırlar. Bu nedenle yakıtların yoğun olan
radyaoktif bozunmaları hafifleyinceye kadar belirli bir süre reaktör binasındaki su
dolu havuzlarda bekletilir. Daha sonra uzun süreli depolanacakları depolama
tesislerine veya içinde bulunan ve tekrar yakıt olarak kullanılabilecek U-235 ve
Pu-239 gibi maddelerin alınması için yeniden işleme tesislerine gönderilirler.
Kullanılmış yakıtların reaktör bölgesinden uzak bir bölgede ya da reaktörün
bulunduğu alandaki tesislerde depolanmaktadır. Kullanılmış yakıtların betonarme
koruganlarda saklanmasının güvenli olduğu 30 yıllık bir deneyim sonucu
anlaşılmış olup, söz konusu yakıtlar birçok yıl daha aynı şekilde mahfaza
edilebilirler. Kullanılmış yakıtların nihai olarak depolanması için düşünülen çözüm
jeolojik yapılar içerisinde ve su tabakalarından uzak depolanmalarıdır.
Günümüzde jeolojik depolama tesisi bulunmamaktadır ancak bu konuda
çalışmalar devam etmektedir.

YÜKSEK RADYOAKTĐVĐTE ĐÇEREN VE UZUN YARI ÖMÜRLÜ KULLANILMIŞ
NÜKLEER YAKITLARIN DEPOLANMASI NASIL YAPILMAKTADIR?

Camlaştırılmış Yüksek Seviyeli Atık Depolama Tesisi

Yüksek Seviyeli Atık Taşıma
ve Depolama Kabı

KULLANILMIŞ YAKITLARIN YENĐDEN ĐŞLENMESĐ
Yanma oranına bağlı olarak kullanılmış yakıt içinde yaklaşık %1 civarında
yanmamış U235, %90 dan fazla U238 ve %0.5-1 Pu ve küçük miktarda
aktinitlerle fisyon ürünleri bulunur. Plutonyum fisil izotoplarından dolayı U235
gibi kullanılır. Birkaç yıl havuzda soğuyan yakıt, uranyumun ve plutonyumun
radyoaktif fisyon ürünlerinden ve diğer ağır elementlerden ayrılması için
yeniden işlenir. Bunun için en çok kullanılan Purex (Pu, U ekstraksiyon)
metodunda, yakıt çubukları kesildikten sonra nitrik asitte eritilir daha sonra bir
organik sıvıyla U, Pu, fisyon ürünleri ayrılır. Ayrılan plutonyum ve uranyum,
oksit veya metal formuna dönüştürülür ve tekrar kullanılmak üzere yakıt
fabrikasyon tesislerine gönderilir.
Uranyum ve plutonyumu ayırdıktan sonra geriye kalan fisyon ürünleri geçici
olarak paslanmaz çelik tanklarda sürekli soğutma ortamında depolanır. Bir
yıllık bir bozunma süresi sonunda fisyon ürün çözeltisi camlaştırılır. Bu yüksek
seviyeli cam atık paslanmaz çelik kaplarda havalandırmayla soğutulan
radyasyon seviyesi sürekli kontrol edilen geçici depolarda depolanır.

Yaklaşık 38 ton uranyumun yeniden
işlenmesinden ortaya çıkacak yüksek
seviyeli atıkların camlaştırılmış miktarını
alabilecek paslanmaz çelikten yapılmış
taşıma ve depolama kabı

NÜKLEER SANTRALLER VE KÜRESEL ISINMA
ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ

Küresel ısınmanın en büyük etmeninin, fosil esaslı yakıtların atmosfere saldığı
karbondioksit olduğunu artık ilkokul çocukları bile biliyor. Bu gerçek bu güne kadar
kötülenen Nükleer Enerji’nin “küresel ısınma tehlikesine çözüm” olabileceği
yönündeki görüşlere büyük destek sağladı. Bilindiği üzere nükleer enerji elde
ederken atmosfere CO2 salımı olmaz.
Son 25 yıldan bu yana insanlığın en tehlikeli ve durdurulması gereken, sürdürülemez
enerji kaynağı olarak suçlanan nükleer santraller, şimdi batıda küresel ısınmanma
tehlikesini durdurabilecek, petrol krizlerinin ve çevre felaketlerinin önüne geçebilecek
en pratik çözüm olarak görülüyor.
Đngiltere’nin önde gelen çevre savunucuları, nükleer enerji konusunun çok
düşünülmesi, tartışılması ve yeniden değerlendirilmesi için çağrı yapıyorlar. Aynı
zamanda diğer yenilenebilir enerji formlarıyla mukayesesinin yapılması gerektiğini de
ifade ediyorlar. Nükleer enerji dünya elektrik üretiminin %16’sını sağlıyor ki bu da her
yıl kabaca 600 milyon ton sera gazı üretiminin önüne geçilmesi demektir. Bu miktar,
KYOTO protokolünde her yıl salınmasının önlenmesi hedeflenen sera gazı miktarının
iki katı.
IAEA’ya göre sera gazıları üretimi açısından nükleer enerji, yenilenebilir enerji
kaynaklarına kıyasla oldukça yakın bir durumda . uranyum madeninden atıkların
saklanmasına, reaktör ve santral inşasından elektrik üretimi safhasına kadar nükleer
zincir, kW/h başına 2-6 gr Karbon gazı üretmektedir. Ajansa göre bu miktar, kömür,
petrol ve hatta doğalgazdan iki kat daha az.

Dr. Muhammed BARANDEY’in yaptığı bir konuşmada “Global ekonominin gelişme ve
büyümesi yeterli hızda olsa bile nükleer enerji kapasitesi, önümüzdeki 25 yılda ancak
%70 oranında büyüyebilir. Bu da nükleer enerjinin, dünya enerji üretimi içindeki
oransal payının düşmesi demektir. Çünkü diğer elektrik üretim yöntemlerinin
genişleme hızı daha fazla. Gelişmekte olan ülkeler içinde nispeten daha fakirve küçük
ülkeler için en iyi enerji çözümü, küçük ölçekli, yerel, yenilenebilen enerji kaynaklarına
yönelmektir.
Nükleer enerji daha çok, geniş bir enterkonnekte elektrik sisteminesahip, çok büyük
şehirleri olan ülkeler için uygun olabilir.” Sonucuna varuyor.
GreenPeace sözcüsü: “En basit çözüm yenilenebilir kaynaklar ve enerji
depolanmasıdır. Bütün ihtiyacımız kararlı bir siyasi iradedir. Bir nükleer santralin
programa alınması, hem siyasi iradeyi ve hem de finansal kaynakları, yenilenebilir
enerjiden saptırdığı kanıtlanmış bir gerçektir. ” diyor.

ALTERNATĐF ÇÖZÜM YOLLARI
A) TEKNĐK ÇÖZÜMLER
Đnsanoğlu yüzyıllardan beri doğaya hakim olma ve yönetme isteğiyle doğayı
kendi çıkarları doğrultusunda düşüncesizce tahrip etmektedir. Bu tahrip;
devlet çıkarları, sistemsel çıkarlar ve sermaye çıkarları sebebiyle inanılmaz
boyutlara ulaşmaktadır. Đşte bu tahribat, sonucunda her problemde oldugu
gibi sistemler kendilerini bu sorunlardan arındırabilmek için çözümler
üretmek zorundadırlar.
Küresel ısınma çözümleri iki ana başlıkta toplanmaktadır:
Enerji
Đnsan Populasyonu

Teknoloji çağında olan dünyada çevre sorunlarının sebeplerinin en başında enerji
üretimi sonucunda oluşan kirlilik yer alıyor. Ve bu konu ülkelerin kalkınma planlarının
merkezini olusturuyor. Enerji üretiminde, çevre kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar 3
temel üzerinde:
Endüstriel enerji yönetimi
Alternatif yakıt
Yenilenebilir enerji kaynakları

•ĐNSAN POPULASYONU
Bugün dünya nüfusu 7 milyara giderek yaklaşıyor ve bu büyüme
oranı 1.7/yıl olarak hesaplanıyor.
Nüfusun artması demek insan ihtiyaçlarını dolayısıyla da tüketimin
artması demektir. Aslında insanların ürün tüketiminin artması
sadece nüfüs artışıyla da bağlantılı değildir. Örneğin, ABD ve
Đngiltere gibi ülkelerde çok hızlı bir nüfus artışı olmamasına rağmen,
tüketime dönük, hatta gereksiz tüketime dönük bir toplum yapısına
sahip olduklarından dolayı tüketim miktarları çok yüksektir. Öyle ya,
fakir ülkeler nasıl tüketsin ki?(!)
Dünya üzerinde insan miktarı arttıkça; giysi, otomobil, besin v.b gibi
insanoğlunun yaşamında yer alan ürünlerdeki üretim de artar ve
üretim mekanizmalarında doğaya atıklar bırakılır. Đşte bizim
üzerinde durduğumuz konu bu atıkların sera etkisi yapan gazları
içermesidir.
Demek ki, sera etkisini azaltıp iklim değişikliğindeki anormallikleri bir
ölçüde engelleyecek temel çözüm de nüfüs artışının kontrol altına
alınmasıdır. Tabii bu gelişmemiş ülkelerde ciddi bir problemdir ve
öncelikli olarak çözülmelidir. Đnsanlar bu konularda bilinçlendirilmeli
ve uluslararası önlemler alınmalıdır.

NÜKLEER SANTRALLERĐN KÜRESEL ISINMAYI NE ŞEKĐLDE ETKĐLEDĐĞĐNĐ
KAMU YOKLAMASI SONUCUNDA BELĐRLEMEK AMACIYLA HAZIRLANMIŞ
ANKET SONUÇLARI.
Küresel ısınma hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunuza inanıyor musunuz?
Evet:
%56
Hayır: %44
Nükleer santraller hakkında bilginiz var mı?
Evet:
%33
Hayır: %67
Nükleer santraller küresel ısınma için bir çözüm müdür?
Evet:
%20
Hayır: %33
Kararsız: %47
Nükleer santraller insan sağlığı için bir tehdit midir?
Evet:
%61
Hayır: %16
Kararsız: %27

Küresel ısınmaya karşı en iyi kentsel çözüm sizce nedir?
29 kişi : Toplu taşımaya önem verilmesi
28 kişi : Đnsanların bilinçlendirilmesi
17 kişi : Yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi
15 kişi : Enerji tasarrufu
12 kişi : Zararlı kimyasal maddelerin kullanımını en aza indirmek
11 kişi : Atıkların depolanması, bertaraf edilmesi ve geri dönüşümünün
sağlanması
10 kişi : Ormanların korunması
8 kişi : Temiz yakıt tüketimi
8 kişi : Bireysel taşıt kullanımının azaltılması
7 kişi : Fosil yakıtların kullanımının azaltılması
6 kişi : Nükleer santrallerin kullanılması
6 kişi : Doğalgaz kullanımının arttırılması
4 kişi : Sera gazı salınımını en aza indirmek

