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Kafamızı Kumdan Çıkarmanın 

Zamanı Çoktan Geldi….….



 Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve BM Çevre 

Programı (UNEP) tarafından ortak yürütülen 

Hükümetler Arasırası İklim Değişikliği Paneli’ nin

(IPCC) 1995 yılında tamamlanan ikinci değerlendirme 

raporun da, “bulguların küresel iklim üzerinde belirgin 

bir insan etkisinin bulunduğunu gösterdiği ve iklimin 

geçen yüzyıl boyunca değiştiği” biçiminde 

doğrulanmıştır. 

DURUM TESPİTİ



Geleceğimiz İçin En Önemli Sorun:

Başta karbondioksit olmak üzere atmosfere 

salınan çeşitli sera gazı salınımlarından 

kaynaklanan küresel ısınma ve iklim 

değişiklikleri. 



Küresel ısınma nedir?

İklim değişikliği nedir?

Küresel ısınma: Dünyanın ortalama sıcaklık 

değerlerindeki iklim değişikliğine yol açabilecek 

bir artışı ifade eder.

İklim değişikliği: Karşılaştırılabilir bir zaman 

döneminde, gözlenen doğal iklim değişikliklerine 

ek olarak, insan etkinlikleri sonucunda doğrudan 

ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini 

bozan iklimde oluşan değişikliklerdir (BM)



Küresel Isınmanın Nedenleri



Sera Etkisinin Oluşumu



Bu Gizli Elin Dünyamızı ve 

Yaşamınızı Nasıl Etkilediğinin 

Farkındamısınız?..



Her şey dünyamızın uzaydan 

fotoğrafının çekilmesiyle 

başladı…
Sınırları olan bir küre…ve gidecek başka yerimiz yok..!



Dünyayı Taşıma kapasitesinin 

Üzerinde Kullanıyoruz…..!

ABD’de bulunan ilk 

petrol yataklarından 

bazıları sadece 30 m 

derinliğindeydi. Bugün 

3000 m derinliğindeki 

okyanusun dibindeki 

rezervlerin kullanıma 

açılması için hesaplar 

yapılmaktadır.

Taşımakta 

Zorlanıyorum



 Araştırma raporunda, tüm dünyadaki insanların 
ekolojik ayak izi büyüklüğünün bir Avrupalı 
seviyesine ulaşması durumunda, yaşamak için 3 
dünyaya daha ihtiyaç duyulacağına dikkat 
çekilmiştir.

Herkesin dünya üzerinde güçlü bir "etkisi" var. 

İnsanların üretim ve tüketimleri sonucunda oluşan bu 

etkilerin toplamına "ekolojik ayak izleri" deniyor. 



Yapay olarak bir ekosistem 

oluşturmak mümkün mü?

Biyosfer II Projesi buna yanıt 

olabilir mi?
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Eğer bir kurbağayı içinde sıvı kaynayan 
bir kazana atarsan hoop fırlar dışarı atlar, 
anında, tek bir hamle ile... Canını 
kurtarır.

Eğer kurbağayı içinde "oda ısısında" sıvı 
bulunan bir kaba yerleştirirsen, orada 
durur. Kazanın altı kısık olarak 
açıldığında, yavaş yavaş ısı artacağı ve 
kurbağa ortama uyum sağlamaya 
çalışacağı için de sıçramaya çalışmaz. 
Gevşer, hareket edemez hale gelir. Bir 
süre sonra "Eyvah burası çok sıcak oldu, 
artık çıkmam lazım" diye düşünmeye 
başladığı anda ise, artık zıplayacak, 
hoplayacak, çaba sarf edecek hali, enerjisi 
kalmamıştır. Usulca gelen sonu kabul 
etmekten başka çaresi yoktur...

Kaynayan Kurbağa Sendromu



Türkiye İllerinin İnsani Gelişmişlik 

Endeksi Ort. 0.699



Eskişehir de Araştırmaya Katılan Bireylerin 

Dünya’da Gördükleri En Büyük Sorun
ÜMİT ÇAĞLAR ve Ark. ESOGÜ-2008



Eskişehir de Araştırmaya Katılan Bireylerin Küresel 

Isınma Hakkındaki Gelişmeleri

Takip Etme Sıklığı

ÜMİT ÇAĞLAR ve Ark. ESOGÜ-2008



Ancak her şeyden önce; geleceğin, geçmişe ya da 

bugüne benzemeyeceğini kabul etmemiz gerekiyor.

Geçmiş Gelecek

Bugün



Karbon ayak izi nedir ?

Karbon ayak izi: Bir kişinin, 
kurumun ya da herhangi bir ürünün 
doğaya saldığı Sera 
Gazlarının genel toplam içindeki 
payıdır.



Gezegenimizin ortalama küresel sıcaklık 1880’den bu yana 0,4 ilâ 0,8 oC artış 

göstermiştir.

 CO2 ve Sıcaklık Ne Kadar Arttı?





Peki sizin vücut sıcaklığınız 37.5 oC den 39.5 oC ‘ye çıktığında 

kendiniz nasıl hissediyorsunuz? 

Dünyada ortalama sıcaklığın 1-1.5 oC 

artması size çok küçük gelebilir..



Bazı Ülkeler



Kişi Başı CO2 Emisyonlarının Ülkelere Göre 

Dağılımı (ton CO2/kişi/yıl)

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007



Dünya Atmosferindeki CO2 

Yoğunluğunun dağılımı (ppm) NASA 

2010



1995-2004 Ortalama Sıcaklık 

Sapmaları





 Son 140 yılda (aletsel kayıtlara göre) artış 0,7±0,2°C oldu;

 1860 yılından beri görülen en sıcak 20 yılın 19'u 1980'den 

sonra gerçekleşti. 

 1860 yılından beri görülen en sıcak 20 yılın 11'i ise 

1990'dan sonra gerçekleşti;

 1998 yılı aletsel kayıtlara göre en sıcak yıl ve ağaç halkası, 

buz örneklerine göre son 1,000 yılın en sıcak yılı; 2002 ise 

ikinci en sıcak yılıdır;

 Son 50 yıl, buzul kayıtlarına göre son 6,000 yılda gözlenen 

en sıcak yarım yüzyıldır;

 Okyanus sıcaklık kayıtlarına göre 1950'li yılların 

ortalarından 1990'ların ortalarına kadar önemli bir ısınma 

yaşandı.



Günümüzde İklim Değişikliği Beklentileri
Olaylar

Daha Sıcak Günler
Neredeyse 

Kesin %99

Olasılık

Çok Sıcak Hava Dalgaları
Kuvvetle 

Muhtemel > %90

Kuvvetle 

Muhtemel > %90

Muhtemel

> % 66

Muhtemel

> % 66

Muhtemel

> % 66

Çok Daha Ağır Yağışlar

Daha Çok Kuraklık

Çok Yoğun Tropikal 

Kasırgalar

Çok Daha Büyük Deniz 

Seviyesi Artışları

Kaynak: IPCC Olasılık Sıkalası.





A new NASA study suggests that projections of Earth’s future warming should be 

more in line with previous estimates that indicated a higher sensitivity to increasing 

greenhouse gas emissions.

Image Credit: NASA SVS/NASA Center for Climate Simulation



Günümüzde İklim Değişikliğinin Dünya 

Ekosistemi Üzerine Olumsuz Etkisi



Ülkelerin İklim Değişikliğinden Etkilenme

Sıralaması



Başta Küresel Isınma Olmak Üzere Her 

Yıl 25.000 – 50.000 Arasında Canlı 

Türünün Nesli Tükeniyor…

İnsanların 

Etkisi

Canlı Türleri

YOKOLUŞ



Olası Sorunlar Bir Birlerini Tetikliyor.



 Sıcak hava dalgaları,

 Orman yangınları,

 Tarımsal haşereler,

 Kuraklık,

 Şiddetli yağışlar (ani sel ve şehir sellerinde artış),

 Tropikal fırtınaların, yani tayfunlar sayısı ve şiddeti,

 Tarım, agro-kültür, hayvancılık, tatlı su depolamasının 

üzerindeki etkiler,

 Sıtma ve malarya gibi hastalıkları taşıyan böceklerin 

normalde bulundukları bölgeden çıkarak yayılması.

IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişimi Paneli) tarafından 

2030 yılı için yapılan

senaryolara göre artacak olan olası iklimsel tehlikeler 

şunlardır:







Kutuplar bizden çok uzakta 

diyebilirsiniz..





Dünyada deniz seviyesi yükselmesine 

dayalı 4 farklı senaryo var….





Küresel ısınmadan dolayı Türkiye'yi ve dünyayı 

kavuran aşırı sıcaklar, insanların en önemli besin 

kaynağının ana maddesi olan buğday fiyatlarını da 

vurdu.

Rusya'daki aşırı sıcaklar nedeniyle her 

yıl yapılan 15 milyon ton buğday 

ihracatının yasaklamasının ardından, 

dünya piyasalarında 1 tonu 180 dolar

olan buğdayın fiyatının 310 dolara

çıkarak yüzde 70 arttı.

 Türkiye'de de kilogramı 48 kuruş olan 

buğdayın 70 kuruşa kadar çıktığı 

bildirildi.



Bugün Ekmek 0lması Gerekenden

% 50 Daha Pahalı

 Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütüne göre 2012/13 
sezonunda Dünya buğday 
üretimin de %3.6 azalma 
beklenmektedir. 

 Dünyada 2012 Haziran 
ayından bu yana buğday 
fiyatlarının yüzde 50 arttığı 
ifade ediliyor.

 Bu kapsamda, Türkiye buğday 
üretimi için %10’a yakın bir 
düşüş beklenmektedir.

 Ekmeklik buğdayın (prim 
dahil) TMO alım fiyatı 47.0 
Kg/Kr'ye yükseltildi. Bu fiyat 
geçen yıla göre yüzde 14.6
oranında bir artışı ifade ediyor.



ABD'de son 50 yıldır yaşanan kuraklık tarımsal 

emtia'nın rekor fiyatlara ulaşmasına yol açtı.



İşte küresel ısınmanın yarattığı gıda risk haritası:

2009 Gıda fiyat artış oranları



Gıda güvenliği Risk Haritası- 2010



Hayvancılık ve Tarım



Sıcaklıklardaki artışın yarattığı 

ekonomik kayıplar



2020 yılına kadar AB ülkelerinde sadece 

Küresel Isınma nedeniyle 262 bin kişi işsiz 

kalacak

Bir de gelişmekte olan ve daha 

çok etkilenen bölgeleri 

düşünün.. Mesela 

TÜRKİYE…



Bugün Yapılacakların Ekonomik 

Maliyeti

Küresel Isınma Dünya 

Toplam Gelirinin 

% 20 

Azalmasına 
Neden Olacak. 

Küresel Isınma 

İçin Alınacak 

Önlemlerin 

Maliyeti Dünya 

Toplam Gelirinin 

% 2’ si kadar.

Kazanç

% 18



Küresel Su Durumu

Dünyadaki toplam suyun

ancak % 2.6’ sı kullanılabilir 

durumdadır.



Türkiye Yağış Miktarı-Su 

Zengini Değiliz…









İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm 

Başkanı Prof. Dr. Kadıoğlu, 

''Türkiye'nin hortum gerçeğinden 

tamamen soyutlanması kesinlikle 

mümkün değil. Ülkemizde gelecekte, 

hortumların sayısı, şiddeti ve 

etkili olduğu sürede artış olacak''

dedi. 



Küresel ısınma afet maliyeti.

Ölümlerin maliyeti ne kadar?…

 Küresel ısınma kaynaklı afetler nedeniyle ekonomik 

kayıpların artmasının beklendiği, 2050 yılına kadar 

ekonomik kayıpların 300 milyar dolara ulaşmasının 

beklendiği bildirildi.

 Küresel ısınmanın maliyeti büyük.

 İngiltere hükümeti bugün Londra'dan dünyaya 

uyarıda bulundu: İklim değişikliği şu anki hızla 

giderse önümüzdeki yüzyılda ortalama sıcaklık 5 

derece kadar artabilir, dünya seller ve kuraklıkla 

hatta açlıkla karşı karşıya kalabilir.



Büyük iklim olaylarının yıllara göre artışı ve 

ABD’ ye maliyeti.



 Pek çok böcek için sıcaklık ve nemde meydana gelen 

artış; gelişme oranının, yer değiştirme hızının ve üreme 

kapasitesinin artması demektir.





 Dünyadaki küresel ısınma sonucu böceklerin sayısının çok 
fazla artırıldığını belirtildi. Böceklerin bu kadar sayısının 
artmasının sebebi böceklerin doğal düşmanları olan canlıların 
yaşam ve ortam şartlarının değişimiyle meydana gelen ani 
ölümlerden dolayı doğanın dengesi bozulmuş durumda ve 
böceklerin üremesinin önüne geçemiyoruz…

 İklim değişiminin olduğunu ve sıcaklıkların arttığını gösteriyor. 
Hatta, sayıları artmış durumda olan bu böceklerin, kendilerine 
en uygun bölgelere göç etmek istemeleri sonucu, geçmişte 
yaşandığı gibi ağustos böceği istilaları da söz konusu olabilir.

 Bu durum, milyonlarca böcekten oluşan sürülerin uçakların 
motorlarına girmeleri ve tarlalara zarar vermeleri gibi sorunlara 
yol açabilir.”



Sıtma Hastalığının Dünyadaki Yayılışı

Her yıl 1 milyon çocuk ölüyor…



Çiftlik Hayvanlarında Mavi Dil Hastalığı: 

sineklerle taşınan virüs milyonlarca çiftlik 

hayvanının ölümüne sebep oluyor.

Farm animal disease to increase with climate change



Havadaki CO2 ‘ye  Bağlı Olarak 

Polen Miktarındaki Artışı





(WHO) raporuna göre küresel ısınma nedeniyle her yıl 

5 milyon hasta ve 150,000 ölüm gerçekleşiyor.





Türkiye’ den Manzaralar







 Trajikomik Nedir? 

- Gülerek üzülmektir…





Okullarda Mevsim Grafiği



Sabrınız İçin Teşekkür Ederim..


