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ÇEVRE KAVRAMI

Çevre; insanların 
ve diğer canlıların 
yaşamları boyunca 
ilişkilerini 
sürdürdükleri ve 
karşılıklı olarak 
etkileşim içinde 
bulundukları fiziki, 
biyolojik, sosyal, 
ekonomik ve kültürel 
ortamdır. 



Đnsanların çevre açısından karşı karşıya 
kaldığı başlıca problemler :

� Hava, su ve topraklarımızın 
her geçen gün artan oranlarda 
kirlenmesi ve önemli bir 
kısmının kullanılamaz hale 
gelmesi, 

� Özellikle Büyükşehir ve sanayi 
bölgelerinin çevre kirliliği 
sebebiyle yaşanamaz hale 
gelmesi, 

� Ozon tabakasının delinmesi, 
� Yerkürenin giderek ısınması, 
� Kanser ve benzeri hastalıkların 

artması, 
� Doğal kaynakların hızla 

tüketilmesi.. 



� Çevrenin korunmasında en önemeli etken kuşkusuz eğitimdir. Çevre ile ilgili konularda 
aktif katılım sağlayacak, olumsuzluklara karşı tepki oluşturacak, bireysel çıkarların 
toplumsal çıkarlardan ayrı düşünülemeyeceği gerçeğini kavratacak bir eğitim yöntemi 
uygulanmalıdır. 

Çevre eğitimi yalnız bilgi vermek ve sorumluluk hissi oluşturmakla kalmamalı, insan 
davranışını da etkilemelidir. Bunun için eğitim çalışmalarında işitsel ve görsel materyaller 
ile uygulamaya ağırlık verilmelidir. 

Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında gösterilen çabaların amacı, 
insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarının sağlanmasıdır. Bunu 
sağlayacak olan da insanın kendisidir. Çünkü çevreye zarar veren de, çevreyi koruyan ve 
geliştiren de insandır. Günümüzde çevre bilinci sağlıklı bir çevrede yaşamayı, temel insan 
haklarından biri olarak kabul etmektedir. Bu ise ancak kaliteli bir eğitimle mümkündür. 

Đnsan ve çevre arasındaki etkileşimin vazgeçilmez nitelikte oluşu, çevre kavramının 
günümüzde kazandığı boyutlar, çevrenin ulusal düzeyde olduğu kadar, uluslararası
düzeyde de yeni yaklaşımlarla ele alınması gereğini ortaya çıkarmıştır. 



� Anayasamızın 56. Maddesinde "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkına sahip- tir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini 
önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir" denilmektedir. Bu doğrultuda çevrenin 
korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda devlete ve vatandaşlara çeşitli 
görevler düşmektedir. Ülkemizde bugün ortaya çıkan sorunların ana nedenlerinden 
birisi. bilgi edinme ve bilinçlenmede karşılaşılan eksikliklerdir. Çevre bilincine sahip 
olmayan bir insan, yaşadığı dünyayı kendisinden sonra başkalarının da kullanacağını
idrak edemez. Halbuki çevre, bize geçmişten kalan bir miras değil; korunması, 
geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir 
emanettir. 

Toplumumuzun büyük bir kısmında çevre bilincinin yeterince oluşmaması
nedeniyledir ki çevre, ilgilenmeye değmeyen bir konu olarak algılanmaktadır. Çevre 
eğitiminin ana hedefi ise, yeni bir insan tipini, ahlak anlayışını ve tüketim bilincini 
topluma kazandırmak, ihtiyacı kadar tüketen, gelecek nesillere karşı sorumluluk 
hisseden, çevre sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli bir insan modeli yetiştirmektir. 



Günlük Yaşamda Kullanılan Bazı Zararlı
Ürünler:

Kadmiyum,Kurşun Nitrat,  Civa ,Alüminyum ve Radon . 



Günlük hayatta dikkat edebileceğimiz bazı
önemli noktalar :

#  Bir kere kullanıp atacağımız naylon poşetler yerine, 
sürekli kullanabileceğimiz bez torba, sepet veya 
fileleri tercih edilebilir. Plastik ambalajlar ve naylon 
poşetler doğada parçalanmadan yüzyıllarca 
kalabilmektedir. 

# Plastik ya da pet ambalajlı yiyecekler yerine cam 
ambalajlı yiyecekleri seçilebilir. 

# Herhangi bir ürünü alırken geri dönüşümlü
olmasına dikkat edilebilir.

# “ Kullan-at ” piller yerine yeniden doldurulabilen 
pilleri kullanılabilir 



# Sprey deodorantlar yerine “ Ozon dostu ”
deodorantlar kullanılabilir.

# Fosfat içeren deterjanlar içme suyu 
kaynaklarına karışarak suyu kullanılmaz hale 
getirmektedir. Fosfatlı deterjanlar yerine 
doğal temizleyiciler kullanılabilir.

# Bulaşık makinalarında kullanılan kimyasal 
parlatıcılar yerine doğal madde olan sirke de 
kullanılabilir.



ATMOSFER YAPISI VE OZON 
TABAKASI

Yeryüzünü saran hava tabakasına 
atmosfer denir.Atmosferin kalınlığı yerden 
itibaren 560 kilometreye kadar 
uzanır.Atmosferin yapısını belirleyen en 
önemli faktör sıcaklıktır.Yerçekimi dolayısıyla 
havanın yeryüzüne yaptığı ağırlık “ hava 
basıncı “olarak tanımlanır.





Atmosfer tabakaları





OZON TABAKASI

� Renksiz, keskin kokulu bir gaz olan ozon aynı
zamanda oksijenin kimyasal bir türevidir. Oksijen 
atmosferde; oksijen atomu (O), oksijen molekülü
(O2) ve ozon (O3) olarak üç değişik biçimde bulunur 
ve ozon normal oksijenden daha az kararlıdır.

� Yüksek enerjiye sahip güneş ışınlarının normal 
oksijen moleküllerine (O2) çarpmasıyla ortaya çıkan 
oksijen atomlarının (O) diğer oksijen molekülleriyle 
(O2) birleşmesi sonucunda ozon (O3) meydana gelir.



� Ozon tabakasının iki önemli işlevi vardır: 
Birincisi yeryüzündeki temel ısı dengesine 
yardımcı olmak, ikincisi zararlı UV 
radrasyonunun yeryüzüne ulaşmasına engel 
olmak. 





� ATMOSFERDE OZON ÖLÇÜMÜ
� Kullanılan Yöntemler: 
� Toplam Ozon Ölçüm Yöntemi 
� Umkehr Yöntemi 
� Ozonsonde Yöntemi  
� Düşey Dağılım Yöntemi 
� Yüzey Ozonu Ölçüm Yöntemi 
� Diğerleri (Özel yöntemler) 
� Türkiye’de, Devlet Meteoroloji Đşleri Genel 

Müdürlüğü tarafından, 13 Ocak 1994’ den beri, 
Ozonsonde yöntemi kullanılarak ozon gözlemleri 
yapılmaktadır. 



Đyi ozon 

Đyi ozon tüm ozonun %90'ıdır ve aynı zamanda stratosferik ozon olarak da 
adlandırılır. Stratosferdeki ozonun oluşturduğu tabaka, doğal bir filtre 
vazifesi görerek yeryüzündeki tüm yaşam türlerini güneşin zararlı UV 
ışınlarına karşı koruduğu için "iyi ozon" dur. 
Ozon tabakası olmasaydı birçok insan cilt kanseri, katarakt gibi hastalıklara 
yakalanacaktı, hayvanlar ve tarım ürünleriyle bitkilerin yanı sıra 
okyanusların üst seviyelerindeki canlı organizmalar da bundan zarar 
göreceklerdi.
Stratosferik ozon doğal olarak atmosferde oluşur ve aynı zamanda yine 
doğal olarak stratosferde bozulur. Atmosferde ozon; doğal olarak güneş
ışınları ve azot, hidrojen ve klor da dahil olmak üzere çeşitli bileşiklerle 
kimyasal reaksiyona girerek bozulur. Bu kimyasalların hepsi çok az 
miktarlarda atmosferde doğal olarak mevcutturlar. Kirlenmemiş bir 
atmosferde üretilen ozon miktarıyla tüketilen ozon miktarı tam bir denge 
halindedir. Böylece stratosferdeki ozonun toplam konsantrasyonu nispeten 
sabit kalır. 



Kötü ozon 

Diğer %10 ‘ luk miktar ise "kötü ozon" dur ve araç egzosları ve 
endüstriyel emisyonların oluşturduğu uçucu organik karışımların ve de azot oksitlerin 
havaya karışmasıyla ortaya çıkan insan aktivitelerinin sebep olduğu ciddi bir hava 
kirliliğiyle yer seviyesinde oluşur. Özellikle yazın sıcak günlerinde uçucu organik 
karışımlar ve azot  oksitler güneş ışınlarıyla reaksiyona girdiklerinde "duman" olarak 
isimlendirilen tehlikeli bir "kentsel-endüstriyel pus" halini alırlar. Kısaca yeryüzündeki 
ozon, fotokimyasal dumanın anahtar bileşenidir.

Yer seviyesinde yükselen ozon miktarı, lokal ve bölgesel çevre için endişe 
yaratır , çünkü insan sağlığı ve doğal ekosistemler üzerinde doğrudan negatif etkilere 
sahiptir. Kötü ozon insanlarda ve hayvanlarda ciddi göz, burun ve solunum 
problemlerine neden olabilir ve tarım ürünleriyle ormanlara zarar verebilir.
Ne yazık ki; stratosferik ozon (iyi ozon) azalırken, yer seviyesindeki ozon (kötü ozon) 

artmaktadır. Đyi ozondaki azalmayı önlemek için yeryüzündeki ozonu ona gereksinim 
duyulan yukarı seviyelere doğru hareket ettirmemiz de  maalesef mümkün değildir.



Atmosferde Ozon Yoğunlunun Dağılımı

� tabakası dünya çevresinde eşit 
olarak dağılmamıştır. Dünya 
yüzeyi üzerinde herhangi bir 
yerdeki ozon miktarı; doğal 
olarak enlemle, mevsimlerle ve 
günden güne değişim gösterir. 

� Genelde normal şartlar altında 
ozon tabakası kutuplar 
üzerinde en kalın ve  ekvator 
etrafında en incedir. Güneş
radyasyonu çok daha dolaysız 
ve buna bağlı olarak da çok 
daha şiddetli olduğundan 
stratosferik ozon ekvator 
üzerinde yüksek miktarlarda 
üretilir. 



OZON TABAKASININ DELĐNMESĐ VE BUNUN YERYÜZÜNDE 
YAŞAMA ETKĐLERĐ

Stratosferik Ozon Đncelmesinde Temel Aşamalar

1Emisyonlar Halojen kaynaklı gazlar, insan aktiviteleri ve 
doğal işlemlerle yeryüzeyine atılır

2 Toplanma Halojen kaynaklı gazlar, atmosferde toplanır ve 
rüzgar ve diğer hava hareketleriyle atmosferin alt 
kesimlerine dağıtılır

3 Taşınım Halojen kaynaklı gazlar, hava hareketleriyle 
stratosfere taşınır



4 Dönüşüm Çoğu “Halojen kaynaklı gaz”, stratosferde güneşten 
gelen UV radyasyonla kimyasal reaksiyona girerek”reaktif
halojen gazlar”a dönüşür
5 Kimyasal reaksiyonReaktif halojen gazlar tropikal enlemler 
dışında tüm küre üzerinde stratosferik toplam ozonun kimyasal 
bozulmasına sebep olur Polar stratosferik bulutlar, kutup 
bölgesinde kışın ve ilkbaharda şiddetli ozon kayıplarına neden 
olan reaktif halojen gazlar vasıtasıyla ozon tabakasındaki 
incelmeyi artırır
6 Yer değiştirmeReaktif halojen gazları içeren hava troposfere 
döner ve bu gazlar bulut ve yağmur içerisindeki nemle havadan 
uzaklaştırılır (yer yüzeyine)



OZONU ETKĐLEYENLER



� Stratosferik Ozonu 
Yok Eden Klor ve 
Brom 
Reaksiyonları

� X olarak; H, OH, 
Cl, NO, veya Br, 
köklerinden biri 
alınırsa ozonu 
tahrip eden genel 
reaksiyon:



Đnsan Aktivitelerinden Kaynaklanan Ozon 
Tahribatına Đlişkin Grafikler





� Ozon tükenmesinin bir sonucu olarak 
dünyaya erişen ek UV-B radyasyon, en basit 
tek hücreli bitkilerden böceklere, balıklara, 
kuşlara ve memeli hayvanlara kadar insanlar 
da dahil bütün canlılar üzerinde zararlı
etkilere sahip olabilir.



Ozon Tabakasındaki Đncelmenin Sonuçları

Ozon deliğinin ana sonucu yeryüzüne daha fazla UV ışınının 
(özellikle çok tehlikeli olan UV-B) ulaşmasıdır. 
UV ışınları güneş yanıklarına, deri kanserine sebep olabilir, 
gözlere zarar verebilir (katarakt) ve insanlarda bağışıklık 
sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Bilindiği gibi 
bağışıklık sistemi hastalıklara karşı koymamızı sağlayan bir 
sistemdir. Bu sistem zayıfladığı zaman hastalıklarla savaşma 
yeteneğimiz de zayıflamış olacaktır. 
UV ışınları sadece sağlığımızı etkilemekle kalmaz çevre 
üzerine de olumsuz etki yapabilir. Tarımsal üretimi 
azaltabilir, ayrıca deniz besin zincirini bozarak balık 
nüfusunu etkiler.



Đnsanlar Üzerindeki Etkileri

� Ultraviyole (UV) radyasyonun cilt kanseri de dahil pek çok insan 
sağlığı problemleriyle bağıntılı olduğu bilinmektedir. Cilt 
kanserinin ana sebebi çok fazla güneş ışığıdır. Güneş yanığı bir 
sağlık belirtisi olmadığı gibi 18 yaşından önceki birkaç ciddi 
güneş yanığı daha sonraki yaşam sürecinde cilt kanserinin 
gelişme şansını önemli ölçüde arttırır. Açık tenli, açık renk saçlı
kişiler cilt kanserine yakalanmakta en yüksek riske sahip 
olmalarına rağmen; tüm cilt tipleri için risk, daha çok UV-B 
radyasyona maruz kalmakla artar.

� Güneşin yakıcı ışınları gözlere de zarar verebilir. Deliller uzun 
süreli güneş ışınlarına maruz kalmanın görmeyi azaltan ve 
sürekli körlüğün başlıca nedeni olan, gözbebeklerini örten 
kataraktı başlattığını göstermektedir. Ozon tabakasındaki 
%10'luk sürekli azalma sonucunda küresel olarak her yıl yaklaşık 
iki milyon yeni katarakt vakasının ortaya çıkacağı tahmin 
edilmektedir.



Derinin Yapısı ve Fonksiyonları

Bilindiği gibi deri vücudu sararak yapısı itibariyle iç organları ile dış dünya 
arasında bir link görevi yapar. 
Deri üç farklı tabakadan oluşmuştur: 
•Epidermis: Dış tabaka, derinin direkt olarak görünen kısmı. 
•Dermis: Çekildiği zaman hissedilebilen kalın kısmı. 
•Deri altındaki yağlı kısım (deri altı dokusu) görülemeyen ve kendi içerisinde 
küçük bölümlere ayrılan bu tabakaların bilinmesi güneşin UV radyasyonunun 
bu tabakaları nasıl etkilediğinin bilinmesi açısından çok önemlidir.



� •Bazal Tabaka: Derinin en iç kısmındaki derinin yenilenmesi için 
devamlı olarak yeni hücreler üreten tabakadır. 

� •Yassı Hücre Tabakası: Bütün hücrelerin bulunduğu ana tabakadır. 
� •En dıştaki ölü hücrelerden oluşan tabaka 
� Bu tabakalar arasında Melanocytes olarak adlandırılan özel hücreler 

vardır. Bu hücreler pikmentleri üretir. Açık deriler daha az, koyu renkli 
deriler ise daha çok pikmente sahiptir. 

� Dermis çok karmaşık bir yapıya sahiptir. Dermis; deri yapısından 
sorumlu kan damarları (bu sebepledir ki bir yerimiz kesildiğinde kanar), 
saçlar ve ter gözenekleri (bu sayede çok sıcak olduğunda ve spor 
yapıldığında terlenir) elamanları içermektedir. 

� Bu yüzden deri çok karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu karmaşık yapı
güneş, sıcak, soğuk mekanik ve kimyasal faktörler altında tehlikeye 
maruz kalır. 



Derimiz ve UV Radyasyonun Olumsuz Sağlık Etkisi 

� Deri üzerine olan hasarın çoğu insan yaşamının ilk 20 yılında oluşur. 
Maliğn Melanom genellikle 20-30 yaşları arası bazal hücreli kanser ve 
yassı hücreli kanser ise 50 yaş ve üzerinde oluşmaktadır. 

� Bunun açıklaması şöyle yapılabilir: 
� UV Radyasyon insan derisini genç çağlarda etkilemekte ve hücreler 

anormal davranmaya başlayarak gelişecek ve çoğalacaktır. Đlk olarak 
vücut bir şeylerin yanlış olduğunu anlayarak karşı atağa geçecektir. (Bu 
andan itibaren vücut anormal hücreleri öldürecektir). Buna rağmen 
zamanla artan oranda anormal hücre üretilir. Bundan sonra bu anormal 
hücreleri kontrol etmek vücut için daha güç olacaktır. Bu kanserin 
ortaya çıktığı zamandır. Böyle bir olumsuzla karşılaşıldığında bir 
doktora danışılmalıdır. Zamanında tedavi edilirse deri kanseri genellikle 
ölümcül değildir. 

� Birçok insan, sadece açık renkli deriye sahip insanların deri kanserine 
yakalanabileceğine inansa da bu doğru değildir, daha koyu deriler UV 
ışınlarının zararları etkilerine karşı daha az duyarlıdır. Fakat bu tip 
insanların korunuyor olması anlamını taşımaz. 



� Deri Kanseri
� Her çeşit kanser bir hücrenin davranışındaki anormal değişimlere 

bağlıdır. Örneğin; Epidermisin derinin yassı hücre tabakasındaki 
(squamous layer) hücreler spesifik fonksiyonlara sahiptir. Dışardan UV 
radyasyonu gelmesi durumunda hücre davranışları değişebilir. Sonuç
olarak; bu hücreler bozularak gelişmeye ve çoğalmaya başlarlar. Bu bir 
deri kanseridir başka bir deyişle deri kanseri: deride ki hücrelerin doğal 
olmayan ve anormal gelişimi ve çoğalmasıdır. 

� Deri kanseri temel olarak epidermisi etkiler, etkilenen tabakaya bağlı
olarak, üç farklı tipte deri kanseri vardır. 

� •Bazal tabaka etkilenmiş ise; bazal hücreli kanser (basal cell
carcinoma) 

� •Yassı Hücreli tabaka etkilenmiş ise; yassı hücreli kanser (squamous
cell carcinoma) 

� •Deriye rengini veren hücreler etkilenmiş ise; cilt kanseri (maliğn
melanom) olarak isimlendirilir (Malignant Melanoma). 



� Farklı Tipteki Kanserler Nasıl Görülür
� •Bazal hücreli kanserler çok yavaş gelişir ve asla iyileşmeyen ülser 

olarak adlandırılan bir yara alanı oluşur. Lokal olarak deriye zarar verir, 
yayılmaz. Tedavi edilmediği durumda yara büyüyebilir. Yüzde veya 
vücutta çok sıklıkla oluşabilir. Genellikle yaşlı insanları (50 yaş ve üzeri) 
etkiler. 

� •Yassı Hücreli Kanser: Daha çok tümör gibi derinin dışında gelişen 
şeylerdir. Genellikle uzun süre tedavi edilmemesinin dışında vücuda 
yayılmaz. Uzun süre tedavi edilmemişse diğer organları da etkileyebilir. 
El, ayak ve yüzde sıklıkla oluşur. Genellikle yaşlı insanları (50 yaş ve 
üzeri) etkiler. 

� •Cilt Kanseri ( Maliğn Melanom): En tehlikeli olan kanserdir. Başlangıçta 
deride tehlikeli olarak görülmeyen küçük, koyu kahverengi bir nokta 
olarak başlar. Bunun yanında kanser kolayca vücudun iç kısımlarına 
yayılır ve diğer organları etkiler. Bu tip kanser insanları kolayca 
öldürebilir. Fakat erken aşamalarda teşhis edilmişse tedavi edilebilir. 
Genellikle genç insanları (20-30 yaş arası) etkiler. 



� UV ışınlarının göze olan etkisi
� Çok karmaşık bir yapıya sahip olan gözlerimiz farklı kısımlardan oluşmuştur. 
� •Kornea: Gözün dış kısmını kaplayan şeffaf koruyucu tabaka. 
� •Göz Merceği: Göz bebeğinin arkasında ışığı odaklayarak net olarak görmeyi 

sağlayan şeffaf bölüm 
� •Retina: Beyine, görülen cisim hakkında sinyaller gönderen ışığa duyarlı gözün 

arka kısmında bulunan doku tabakası. 



� UV Radyasyonunun Bağışıklık Sistemine Etkileri

� Bilim adamları, güneş yanıklarının insanlarda 
güneşe maruz kaldıktan sonra 24 saat ve daha fazla 
süre içerisinde kandaki beyaz kan hücrelerinin 
hastalıkla savaşım fonksiyonunda bir azalma 
görüldüğünü belirtmişlerdir. UV radyasyonuna 
sürekli maruz kalma vücudun bağışıklık sistemine 
uzun süre etkileyen zararlara neden olabilir. Hafif 
güneş yanıkları insanlarda ki bütün cilt tiplerinin 
bağışıklık fonksiyonlarını baskı altına alabilir. 



Ozon Tükenmesinin Atmosfer Üzerindeki Etkileri

� Kloroflorokarbonlar dahil endüstriyel halokarbonların kullanımı atmosfer üzerinde uzun 
erişimli bir tesire sahip olacaktır.

� Ozon tükenmesi yukarı atmosferde yani stratosferde soğumaya neden olur. Bunun yanı
sıra atmosferdeki karbondioksit ve sera gazları, dünyanın ısısını aşağı atmosferde tutarak 
stratosferdeki soğumaya dolaylı olarak katkıda bulunabilir ve Arktik ozon deliğinin 
oluşumunu hızlandırabilir.

� Ozon kaybı, UV radyasyon seviyesindeki artışın tehdidi altındaki fitoplankton olarak bilinen 
mikroskopik okyanus canlılarının yaşamlarının kaybıyla, küresel iklimi dolaylı yoldan 
etkileyebilir. Bu canlılar insanlar tarafından atmosfere salınan karbondioksidin (CO²) 
yaklaşık %80'i için depo vazifesi görürler. Bunların yok olması karbondioksidin atmosferik 
konsantrasyonunu, sera etkisini arttırarak ve küresel iklimi etkileyerek, yükseltir.

� Ayrıca, fitoplanktonlar okyanuslar üzerindeki bulutların oluşumunda önemli bir kimyasal 
madde olan dimetilsülfoksidi üretirler. Fitoplanktonlardaki bir azalma bulut modellerini ve 
küresel iklimi etkileyebilir.



Bitkiler Üzerindeki Etkileri 

Aşırı UV-B, hemen hemen bütün yeşil bitkilerin büyüme süreçlerine mani 
olur. Küresel ozon kayıplarının bitki türlerindeki hasarı başlatabileceği 
endişesi vardır ve bunun sonucu küresel yiyecek stoklarının azalması
olacaktır.
Buğday, pirinç, mısır ve soya fasulyesi gibi dünyadaki temel gıda 
ürünlerinden çoğu da dahil olmak üzere pek çok tarımsal ürün güneşin 
yakıcı ışınlarına karşı duyarlıdırlar. Deneyler yiyecek üretiminin, dünyaya 
ulaşan UV-B radyasyondaki her %1'lik artışla %1 oranında azalabileceğini 
göstermektedir.
Azot kullanan bitkilerin gelişimleri, artan UV-B radyasyon tarafından 
bozulur. Çok pahalı aşılama yöntemleri bazı kayıpları telafi etmeye yardım 
ederken, toprağın verimliliği ciddi olarak azalır.
Bitki türlerindeki herhangi önemli bir kayıp, diğer türler ve ekosistemler 
üzerinde bir etkiye sahip olacaktır. Bitkiler başlıca oksijen üreticisidirler ve 
karbondioksit için başlıca depo yeridirler. Onlar hem toprak erozyonunu ve 
hem de su kaybını önlerler.
Ormancılık alanında da artan UV-B radyasyonun özellikle fidelerden bitki 
yetiştirmeyi olumsuz yönde etkilediğini yapılan araştırmaların sonuçları
göstermiştir.



Zararlı UV ışınlarına maruz kalmış bazı bitki türleri



Su Kaynakları ve Su Hayatı Üzerindeki Etkileri 

Okyanus yüzeyi yakınlarındaki hayat UV zararlarına karşı
çok hassastır. Artan UV-B radyasyonun; besin zincirinde 
balinalar ve insanlar da dahil büyük balıklar, kuşlar ve 
memeliler tarafından tüketilen küçük balıklar için temel 
yiyecek maddesi olan planktonların büyüme oranlarına mani 
olduğu ve fotosentezi zayıflattığı görülmüştür. Özellikle 
deniz kestanelerinin duyarlı türlerinde DNA'da öldürücü
zararlar ortaya çıktı.
Genç omurgalı balıklar, karides larvası ve yengeç (pavurya) 
larvası da dahil deniz hayvanları türleri gelişme devrelerinde 
artan UV-B radyasyon tarafından tehdit altındadırlar.
Đnsanların tüketimine sunulan dünyadaki hayvan proteininin 
%30'undan fazlası denizlerden gelir. Ozon tükenmesinden 
ötürü denizlerdeki yiyecek zincirinin kayıp kısımları bütün 
insanlığı etkiler



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. UV-B evcil hayvanlarda insanlarda 
görülenlere benzer kanserlere neden olur. Gözler ve 
vücudun UV'ye maruz kalan pigmentsiz kısımları çok daha 
fazla risk altındadırlar. Cilt tümörleri; inekler, keçiler, 
koyunlar, kediler ve köpeklerde ve göz tümörleri; atlarda, 
koyunlarda, domuzlarda ve sığırlarda gözlenmektedir.



� Güneşin Zararlı Işınlarından Korunma Konusunda Tavsiyeler

Asla Yanmayınız: Genç yaşlardaki her güneş yanığı ilerde deri 
kanserine yakalanma riskinizi artırır.Güneşin maksimum UV 
ışınlarına maruz kalınan bölümünde dışarıda kalmaktan 
kaçınınız. Gölgeniz sizden daha kısaysa (Güneş tepe veya 
tepeye yakın demektir) güneş altında kalmaktan kaçının. 
Gölgeniz sizden daha uzunsa güneşte kalabilirsiniz.(korunarak)
Güneşte kalma sürenizi kısıtlayın: Özellikle yazın saat 11.00-
16.00 arasında UV ışınları daha kuvvetlidir (etkilidir) 
Gölgelik arayın: Direk olarak güneş altında kalmayın.



� Şapka giyiniz: Geniş çevreli bir şapka, göz, kulak, yüz ve boynun arkasını korumak için 
tercih edilmelidir.

� Koruyucu elbiseler giyiniz: Vücudunuzu korumak için uzun kollu gömlekler ve pantolan
giyiniz.

� Güneş gözlüğü kullanınız: Güneş gözlüğü gözleri koruyarak gözde katarakt olma riskini 
azaltır.

� Koruyucu krem kullanınız: Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için açıkta çalışırken 
spor yaparken ve yüzerken derinize koruyucu krem sürünüz.Kullanılan kremlere göre 
güneş altında kalabilme zamanları SPF (Güneşten Koruma Faktörü) faktörüne göre 
değişiklik gösterir.



� GÜNEŞ KREMLERĐNĐN KULLANMA ÖZELLĐKLERĐ
� Güneş kremleri güneşe çıkmadan 30dk önce vücuda sürülmeli ve iyice 

kuruması beklenmelidir. Böylece terleme ile kayıplar oldukça azalır. 
� Suya girip çıktıktan sonra, aşırı terleme ve havlu ile kurulandıktan sonra güneş

kremi yeniden uygulanmalıdır. 
� Açık havada çalışıyor veya güneşte oyun oynuyorsanız güneş kremini mutlaka 

uygulayınız ve diğer koruyucu önlemleri de mutlaka uygulayınız (şapka , 
koruyucu giyisiler giymek gibi). 

� Güneş kremlerini kullanmadan önce iyici çalkalayarak karışmasını sağlayınız, 
daha çok sprey veya stik şeklindeki biçimleri tercih ediniz. 

� Yeterli miktarda güneş kremi sürdüğünüze emin olunuz. 
� Güneş kremini vücudunuzun her yerine eşit olarak, kalın bir tabaka halinde 

uygulayınız. 
� Özellikle kulaklar, ense, omuzlar, sırt bölgesi, diz kapaklarının arkası ve 

bacaklar unutulmamalıdır. 
� Göz çevresine uygulanırken göze temastan özellikle kaçınınız.



� GÜNEŞ KREMĐ SATIN ALIRKEN NELERE DĐKKAT EDĐLMELĐDĐR 

� Geniş kapsamlı, hem UV-A hem de UV-B koruyuculuğunu içeren ve en az 15 koruma 
faktörü ihtiva eden ürünleri kullanınız 

� Ürün etiketini dikkatlice okuyunuz, eğer suya girilecek ve aşırı terlenecekse suya dayanıklı
bir ürün şeçiniz. 

� Para-amino benzoik aside (PABA) duyarlılığınız var ise bu maddeyi içeren ürünü satın 
almayınız. 

� Tüm güneş kremlerinin içerdiği kimyasallar aynı olmadığı için, sizde allerjiye neden olan 
ürün yerine içeriği farklı olan bir başka ürünü deneyiniz, güneş kremi kullanmayı allerji
nedeni ile bırakmayınız. 

� Yüzünüz için; özellikle yüz için üretilmiş formülleri veya hiç yakmayan formülleri kullanınız. 
� Deriniz yağlı özellikte ise veya akneye (sivilce) eğiliminiz varsa su-bazlı formülleri tercih 

ediniz. 
� Daha pahalı olmasının daha etkili olacağı anlamına gelmediğini unutmayınız, tanınmış ve 

pahalı bir marka güzel görünebilir ve/veya güzel kokabilir; ancak ucuz bir üründen daha iyi 
koruyuculuk sağlayacağı düşünülmemelidir. 

� Ürünün son kullanma tarihine dikkat ediniz; çünkü kullanma tarihi geçmiş ürünlerin etkinliği 
azalmaktadır. 



OZON TÜKETEN BAZI 
KĐMYASALLAR VE KULLANIM 
ALANLARI



Klimalarda, buzdolaplarında, köpüklerde, yangın 
söndürücülerde, endüstriyel eriyiklerde ve bunlara benzer 
diğer ürünlerde sıkça kullanılan insan yapımı kimyasal bir 
aile olan kloroflorokarbon emisyonları (CFCs) toplam 
stratosferik ozon tükenmesinin %80'inden daha fazlasının 
nedenini açıklar. Halonlar, karbontetraklorür, metilkloroform, 
hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs) ve metil bromür asidi tuzu 
da dahil olmak üzere diğer sentetik bileşenler de ozon 
tükenmesine yardım ederler.



Bütün bu kimyasal maddeler, geniş bir klor sınıfının ve endüstriyel halokarbonlar
olarak bilinen bromür içeren bileşenlerin üyesidirler. Tüm bu endüstriyel halokarbonlar
iki nedenle etkili ozon tüketicisidirler. Birincisi tepkin değillerdir ki, bunun anlamı aşağı
atmosferde bozulmayarak stratosfere doğru sürüklenebilen çok kararlı kimyasal 
maddeler olmalarıdır. Đkincisi ise, ozonu tahrip  eden doğal reaksiyonlara yardım 
etmeleridir.

Dünya yüzeyinden atmosfere salıverilen pek çok kimyasal maddenin aksine 
endüstriyel halokarbonlar yeryüzüne yağmur ve karla birlikte geri dönmedikleri gibi 
diğer kimyasal maddelerle reaksiyona girmekle de tahrip edilmezler. Bunun anlamı da 
bu endüstriyel halokarbonların staratosfere sürüklenene kadar atmosferde 20 ila 120 yıl 
veya daha uzun bir süre bozulmadan kalabilmeleridir.
Bunlar bir kere stratosfere eriştiklerinde UV radyasyon , bunları klor 
(kloroflorokarbonlar, metilkloroform, karbontetraklorür'den) ve brom (halonlar, metil 
bromür tuzu'ndan) dan oluşan iki güçlü ozon tüketicisini açığa çıkarmak suretiyle 
parçalar. Klor ve bromun her ikisi de değiştirilmeden ve kendi kendilerini tahrip 
etmeksizin ozonu tahrip eden reaksiyonları canlandırır ve hızlandırırlar. Klor atomları
ozona karşı doymak bilmez bir iştaha sahiptirler ve tek bir klor atomu 100.000 ozon 
molekülünü yok etme yeteneğine sahiptir. Brom da bu reaksiyonları hızlandırmaya 
yardım eder.



Şu an atmosferde kloroflorokarbonlar (CFCs) ve diğer ozon 
tüketen kimyasalların muazzam bir deposu vardır ve 
bunlardan bazılarının 25 ila 400 yıl arasında ömürleri vardır. 
Daha önceden atmosfere salıverilen kloroflorokarbonlar ve 
halonların hemen hemen tamamı hala atmosferdedir ve 
gelecekte uzun yıllar boyunca ozona zarar vermeye devam 
edecektirler. Stratosferdeki klor ve bromür 
konsantrasyonunun çoğalmaya devam edeceği ve 2000 
yılına yakın bir uç noktaya ulaşacağı ve sonra yavaşça 
azalacağı umulmaktadır. Maksimum ozon kaybının ise 
yüzyılın dönümü esnasında meydana geleceği sanılmaktadır.



KLOROFLOROKARBONLAR , tüm ozon tüketen maddeler 
içerisinde en fazla kullanılandır. Đlk olarak 1920'lerde 
sülfürdioksidi soğutucu bir gaz gibi kullanmak için 
geliştirildi. Zehirleyici olmamaları, yanıcı olmamaları, kararlı
doğası, ısıyı emme etkinlikleri onları 20. yüzyılda özellikle 
soğutucu alanında bir numaralı seçenek yaptı.
Kullanım alanları; soğutucular, araba klimaları, köpük 
ürünleri, yalıtım maddeleri, mikroçipleri ve diğer elektronik 
aletleri temizlemek için çözücü, steril gaz karışımlarında bir 
bileşim maddesi, sprey kutularında ileri doğru itici gibi pek 
çok değişik ürün yelpazesini içermektedir.
Her yıl yaklaşık 800.000 metrik ton kloroflorokarbon (CFC) 
atmosfere salıverilmektedir. Bunların atmosferde 
bozulmadan kalış ömürleri 100 yıldır ve yapılan anlaşmalar 
sonucu tüm dünyada kullanımdan kaldırılma tarihi ise 1996 
olarak belirlenmiştir.



Düşük yüzey gerilimleri ve viskoziteleri bu ürünlere 
mükemmel bir ıslatıcı özellik kazandırmakta ve onların 
bilgisayar devreleri , yapay organ ve diğer birçok ürün için 
temzileme sıvısı olarak kullanılmalarını sağlamaktadır.Son 
olarak bu ürünler spreylerde itici gaz olarak kullanılmaya 
başlanmıştır.CFC ‘ ler multimilyar dolarlık bir endüstri alanı
oluşturacak kadar büyük ölçüde üretilmektedirler.
Bu bileşiklerin son derece kararlı olmaları dünya çapında 
büyük bir sorun olmuştur.CFC ‘ ler öyle kararlıdırlar ki 
atmosfer verildiklerinde bir çok diğer endüstriyel kimyasallar 
gibi düşük sıcaklıkta bozunmazlar , aksine statosfere
yükselirler ve burada mor ötesi ışınlarının etkisi ile  C – Cl
bağları kırılır ve klor atomları açığa çıkar.Bu klor atomları
zincir şeklinde tepkime vererek yeryüzünü zararlı mor ötesi 
ışımalardan koruyan ozon tabakasına zarar verir.





CFC lerin molekül yapısı

� www.gamgi.org/images



HĐDROKLOROFLOROKARBONLAR da klor içerirler, fakat 
ozon tabakasına yerlerine kullanılmak üzere geliştirildikleri 
kloroflorokarbonlardan daha az zarar vermektedirler. Onlar, 
kuvvetli ozon tüketicilerden ozona dost kimyasallara doğru 
uzanan zincirde geçici bir basamak sayılırlar. Genel olarak 
hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs), kloroflorokarbonların 
(CFCs) ozon tüketme potansiyelinin %5'inin sadece %2'sine 
sahiptirler.
En çok kullanılan hidrokloroflorokarbon (HCFC), tüm 
hidrofloroklorokarbon kullanımının %85'ini içeren HCFC-
22'dir. HCFC-22 az zehirleyiciliğe ve az yanabilirliğe sahiptir 
ve enerji oranı yüksek bir soğutucudur.
Kullanım alanları; ticari ve endüstriyel buzdolapları, 
klimalar, ısı pompaları, aerosol spreyler ve bazı köpük 
ürünleri olarak sıralanabilir.
Atmosferdeki ömürleri 15 yıldır ve tüm dünyada kullanımdan 
kaldırılma tarihleri ise 2030 yılı olarak belirlenmiştir.



HALONLAR, öncelikle yangın söndürmekte çok etkilidirler. Tortu 
bırakmazlar ve sıkça su veya diğer kimyasallarla tahrip edilebilen 
sanat eserleri gibi değerli şeyler veya hassas aletler için bir 
seçenektirler.
Bütün uçaklar yangın kontrolü için halonlarla donatılırlar. Halonlar; 
genel endüstri, ev ve ofis kullanımı kadar bilgisayar ve elektronik 
donanım malzemeleri, müzeler, gemiler ve tanklar için de 
yangından korunmayı sağlarlar.
Halonlar 1980'lerde çok büyük miktarlarda üretilmelerine rağmen 

atmosferdeki seviyeleri hızla yükselmemiştir. Çünkü, dünyadaki 
halon miktarının çoğu henüz atmosfere salınmamıştır. Şimdiye 
kadar üretilen halonların çoğu, tahminen %70 oranında depolanmış
olarak yangın söndürme aletleri için kullanıma hazır durumda 
bekletilmektedir.
Halonlar insanlar için bir tehlike olmasalar bile çok yüksek bir ozon 
tüketme potansiyeline sahiptirler. Bunların etkili atmosferik 
konsantrasyonu yılda takriben %11 ila %15 arasında artmaktadır.
Atmosferdeki ömürleri 100 yıldır ve tüm dünyada üretimden 
kaldırılma tarihleri ise 1994 olarak belirlenmiştir.



KARBONTETRAKLORÜR , kloroflorokarbonların üretiminde kullanılan temel 
karışım maddesidir. Kloroflorokarbonların üretim sürecinde 
karbontetraklorürün hemen hemen tamamı tüketilir veya dönüştürülür ve 
atmosfere kaçamaz. Küresel olarak karbontetraklorür küresel ozon 
tükenmesine %8'den daha az katkıda bulunmaktadır.
Karbontetraklorür ; endüstriyel çözücü, tarımsal dezenfektan, böcek 
öldürücü ilaçlar ile petrokimyasal inceleştirme de dahil pek çok diğer 
endüstriyel süreçlerde ve Doğu Avrupa'da hala kuru temizlemede 
kullanılmaktadır.
Atmosferdeki ömürleri 50 yıldır ve tüm dünyada üretimden kaldırılma 

tarihleri 1996 olarak belirlenmiştir.
Metilkloroform, 1,1,1-trikloretan olarak da bilinen bu kimyasal 1950'lerde 
zehirli karbontetraklorürün yerine geçici olarak tanıtıldı ve normal koşullar 
altında yanmaz oluşları ve az zehirleyicilik özellikleri ile mükemmel 
temizleme güçleri nedeniyle hızla yaygın olarak kullanılır hale geldiler.
Çok yönlü olan bu kimyasal, endüstriyel çözücü olarak metal ve elektronik 
kısımları temizlemekte dünyada geniş miktarlarda kullanılır ve çoğu metal 
temizleme işlemleri sırasında doğrudan atmosfere salıverilirler.
Metilkloroformun atmosferdeki ömrü 6 yıldır ve tüm dünyada üretimden 
kaldırılma tarihi 1996 olarak belirlenmiştir.



METĐL BROMÜR ASĐDĐ TUZU, 1991'den bu yana önemli bir ozon tüketen 
madde olarak tanındı. Bugün bilim adamları insan kaynaklı bu kimyasalın 
küresel ozon tüketiminin %5 ila %10'undan sorumlu olduğunu tahmin 
etmektedirler.
Şu an dünyada ikinci en çok kullanılan böcek öldürücü ilaç olan bu 
kimyasalı dünyadaki çiftçiler ve ihracatçılar toprak dezenfektesinde, 
binalarda ve tarımsal ürünlerin ithali ve ihracıyla ilişkili bazı taşımacılık ve 
garanti uygulamalarında kullanmaktadırlar.
Bilim adamları, eğer bütün ülkeler ozon tabakasına zarar veren kimyasal 
maddelerin üretimini ve kullanımını yakın bir gelecekte durdururlarsa ozon 
tabakasının yavaş yavaş kendini yenileyeceğini söylemektedirler.
Ozon tüketen kimyasalların stratosfere erişmeleri uzun yılları alacaktır ve 
bir kere oraya ulaştıklarında da bunların tükenmeleri yüzyıllarla ölçülen bir 
zaman sürecinde gerçekleşeceğinden muhtemelen pek çok yıllar boyunca 
ozon tabakasına zarar vermeye devam edeceklerdir.
Yapılan anlaşmalarla tüm bu ozon tüketen kimyasal maddelerin dünyadaki 
üretim ve kullanımlarının tedrici olarak durdurulacak olmasına rağmen 
stratosferik klor seviyesi 21. yüzyıla kadar azalmaya başlamayacaktır. 
Bilim adamları ozon tabakasının 2060 yılına kadar normale yani 1980 öncesi 
klor seviyesine dönmeyeceğini tahmin etmektedirler. Bu tarihe erişildiğinde 
Antarktik ozon deliğinin daimi olarak yok olacağı umulmaktadır.



Aerosoller

� Aerosol , bir sıvının veya bir çözeltinin havada ya da bir gaz 
içersinde çok ince tanecikler halinde dağılmasıdır.Duman , sis , 
sinek öldürücüler , deodorantlar , saç spreyleri , boya spreyleri  
örnek olarak verilebilir.Aerosolde sıvı (sis veya sprey gibi ) veya 
katı (hava kirliliği ) gaz içersinde dağlır.Aerosoller hapşırma gibi 
basit bir yolla da oluşabilir.

� Đnce bir sis meydana getiren aerosol , taşıyıcı vazifesi 
görür.Aerosol üreticileri , bir elektrikli pompa ile özel bir borudan 
ibarettir.Pompalanan sıvı , boru içindeki bölmeye şiddetle 
çarparak püskürür , meydana gelen damlacıklar , çapları çok 
küçük olduğu için havada dağılır ve askıda kalır.









Ozon tabakasını incelten gazların üretimi, “Ozon Tabakasını
Đncelten Maddeler Hakkında Montreal Protokolü” olarak 
bilinen uluslar arası bir anlaşma (1987) ve bu anlaşmada 
sonradan yapılan düzeltme ve düzenlemelerle kurallara 
bağlanmıştır. 
Şu anda 180 den fazla ülke tarafından onaylanan Protokol, 
ozon tabakasını incelten gazların ulusal bazda üretimi ve 
tüketimi konusunda yasal olarak bağlayıcı kontrolleri 
kurmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından 
tüm temel halojen içeren gazların üretimi ve tüketimine 21. 
yüzyılın ortalarından önce önemli ölçüde azaltılmış veya 
aşamalı olarak son verilmiş olacaktır.

OZON TABAKASININ KORUNMASI KONUSUNDA ALINABĐLECEK ÖNLEMLER



Bu konuda ülkelerin yaptığı diğer bazı
çalışmalar şunlardır :

� yasal düzenlemeler
� uluslararası kontrol mekanizmaları
� gelişmemiş ülkelere yardım fonu
� uluslararası kaçakçılığı önleme çalışmaları
� sanayi kuruluşlarını nitelikli üretim için 

destekleme
� sera gazı olmasına karşı buzdolabı ve 

klimalarda CFC ‘lerin yerine diğer 
florokarbonların kullanılmasıdır.



� Ülkemizin Ozon tabakası'nda delinme yok...

Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gözlemler sonucu, 
Türkiye üzerindeki ozon tabakasında incelme olmadığı belirlendi. Devlet 
Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü'nün ''Türkiye'de ozon gözlemleri'' başlıklı
çalışması çerçevesinde 1994 yılından bu yana Türkiye üzerindeki ozon 
tabakasıyla ilgili 176 gözlem gerçekleştirildi. Gözlemlerde Türkiye için 
hesaplanan aylık ortalama en yüksek değer 388.49 DU (Dobson Birimi-ozon 
ölçüm birimi), en düşük ise 243.09 DU olarak ölçüldü. Ortalama değer de 312.66 
DU olarak tespit edildi. Gözlemlerde, Türkiye'nin üzerindeki ozon tabakasında 
belirgin bir incelme (azalma, artma veya sıçrama) kaydedilmedi. Dünya 
Meteoroloji Teşkilatı'nca orta enlemler için yapılan değerlendirmeler sonucu 
Türkiye için toplam ozon kalınlığı 300-320 DU normal değer olarak kabul ediyor. 



Günümüzde Durum

� Tüm anlaşmalara karşın ozon tabakasında incelmenin devam 
etmekte olduğu ölçümlerle belirlenmiş durumdadır.CFC içinde 
bulunan klor binlerce ozon molekülünü tahrip 
edebilmektedir.Montreal Antlaşması ‘ nın hükümleri bazı
ülkelerdeki siyasal ve ekonomik olumsuzluklar nedeni ile tam 
olarak uygulanamamaktadır, ticari amaçlı bazı yasa dışı
örgütler CFC üretimini çeşitli hilelerle devam 
ettirmektedir.Karaborsa da olsa ABD ve Avrupa ‘ da elverişli 
pazar bulabilmektedir.

� CFC ‘lerin atmosfere ulaşması zaman aldığından , önümüzdeki 
20-30  yıl içinde de ozon tabakası incelmesinin hemen 
durmayacağı ve hala buzdolabı , köpük vs ‘ deki CFC ‘lerin er 
geç atmosfere atılacağı göz önüne alınırsa ancak 50 sene 
içinde ozon tabakasında incelme  seviyesinin  ineceği 
beklenmektedir.Atmosferde CO2 ‘ nin artması alt statosferin
soğumasına ve klorun ozonu parçalamasına neden olabilir.



� CFC lerin en çok kullanıldığı ülkeler



Ozon Tabakasının Korunması

� Ozon tabakasının korunması, dünyada insanların karşı karşıya 
kaldıkları pek çok çevresel sorunların en önde gelenlerinden 
birisidir.

� Dünya ülkelerinin hükümetleri, ozon tabakasını korumak için 
uluslararası bir dayanışmaya ihtiyaç olduğunu kabul ettiler ve 
130'un üzerindeki ülke "Montreal Protokolü" olarak bilinen bir 
anlaşma altında toplanarak kloroflorokarbonların (CFCs) ve 
diğer ozon tüketen kimyasal maddelerin üretimlerine ve 
kullanımlarına son vermek için kesin kararlar aldılar. 1987'de 
orijinal anlaşma imzalandığında, halonların üretiminin 
dondurulmasının yanısıra çoğu zararlı kloroflorokarbonların 
üretiminde de 2000 yılına kadar % 50 oranında bir azalmaya 
gidilmesi istendi.



Elde Edilen Kazanımlar 

� Alternatif kimyasal geliştirilmesi ile 1997 ‘ de 
küresel CFC üretimi 1986 düzeyinin % 85 altına 
inmiştir.Gelişmekte olan ülkelerin en az üçte ikisi 
harekete geçmiştir.

� Alternatif kimyasallar olan hidrokloroflorokarbonlar
da en az bir tek hidrojen atomu mevcut olup 
bunların içindeki klor atmosferin ilk tabakalarında 
çözünmekte ve dağılarak yukarıya ozon seviyesine 
çıkamamaktadır.Yapılan bazı araştırmalar CFC ‘
lerin önemli ölçüde azalmasının 120 yılı bulacağını
ancak tamamen yok olmayacağını göstermektedir.



Montreal Protokolü ‘ nün etkileri





1 ) ÇEVRENĐN CANLILAR ĐÇĐN ÖNEMĐNDEN YETERĐ KADAR BAHSEDĐLDĐ MĐ ?
AÇIKLAMA : ĐLK HEDEFTE , ÇEVRENĐN CANLILAR ĐÇĐN ÖNEMĐNDEN VE ÇEVRE 

KORUMASININ ÖNEMĐNDEN BAHSEDĐLMĐŞTĐR.

2 ) OZON TABAKASININ ĐNCELMESĐNĐN ÖNEMĐ ÜZERĐNDE DURULDU MU ?
AÇIKLAMA : OZON TABAKASININ ĐNCELMESĐNĐN DOĞURACAĞI SONUÇLAR , DAHA 

AYRINTILI ELE ALINARAK ÜÇÜNCÜ HEDEF ĐÇERĐSĐNDE GENĐŞLETĐLMĐŞTĐR.ZARARLI UV 
IŞINLARININ YERYÜZÜNE ULAŞMASININ ĐNSANLAR ÜZERĐNE , BĐTKĐLER ÜZERĐNE VE 
HAYVANLAR ÜZERĐNE OLAN ETKĐLERĐ AYRI AYRI ĐNCELENMĐŞTĐR.

3) OZON TABAKASININ CANLILAR ĐÇĐN ÖNEMĐNDEN YETERĐNCE BAHSEDĐLDĐ MĐ ?
AÇIKLAMA : OZON TABAKASININ DELĐNMESĐ SONUCU GÜNEŞTEN GELEN ZARARLI UV 

IŞINLARININ , CANLILAR ÜZERĐNE OLAN ETKĐLERĐ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK , 
OZON TABAKASININ ÖNEMĐ ÜZERĐNE BĐLGĐ VERĐLMĐŞTĐR.

4 ) OZON TÜKETEN ZARARLI KĐMYASALLARDAN YETERĐNCE  BAHSEDĐLDĐ MĐ ? 
AÇIKLAMA : OZON TÜKETEN ZARARLI KĐMYASALLAR , GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIM 

ALANLARI DA ELE ALINARAK AYRINTILI OLARAK ĐNCELENMĐŞTĐR.

5) OZON TABAKASININ DELĐNMESĐ KONUSUNDA YAPILABĐLECEK OLANLARDAN 
BAHSEDĐLDĐ MĐ ?

AÇIKLAMA : BU KONUDA BAZI ÜLKERĐN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR ,ÜLKEMĐZDEKĐ DURUM VE 
OZON TABAKASININ GENEL OLARAK DURUMU ÜZERĐNDE BĐLGĐ VERĐLMĐŞTĐR.
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