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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 850CK0085 

ALAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 

DAL/MESLEK Çevre Hizmetleri 

MODÜLÜN ADI Küresel Isınma ve Etkileri 

MODÜLÜN TANIMI 
Küresel ısınmanın incelenerek öğrenilmesini sağlayan 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Küresel ısınmayı açıklamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Küresel ısınmayı doğal dengenin korunması çerçevesinde 

doğru açıklayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Küresel ısınma nedenlerini doğal dengenin 

korunması çerçevesinde inceleyebileceksiniz. 

2. Küresel ısınmanın canlılar üzerindeki etkilerini 

doğal dengenin korunması çerçevesinde 

inceleyebileceksiniz. 

3. Küresel ısınmanın iklim üzerindeki etkilerini doğal 

dengenin korunması çerçevesinde 

inceleyebileceksiniz. 

4. Küresel ısınmanın ülkemizdeki etkilerini doğru 

araştırabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, belediyelerin çevre ile ilgili birimleri, özel ve 

kamu kurum ve kuruluşları  

Donanım: Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon, 

dergiler, afiş, broşür, fotoğraflar, uyarıcı pano, tepegöz, 

asetat, DVD, CD, VCD, TV 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Küresel ısınma; insanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması 

sonucunda Dünya yüzeyinin ve okyanusların sıcaklığının artmasıdır. Bu olay son 50 yıldır 

iyice saptanabilir duruma gelmiştir ve önem kazanmıştır. 

 

Dünya’nın iklim sisteminde değişikliklere neden olan küresel ısınmanın etkileri en 

yüksek zirvelerden okyanus derinliklerine, ekvatordan kutuplara kadar dünyanın her yerinde 

hissedilir duruma gelmiştir.  

 

Küresel ısınmaya bağlı olarak dünyanın bazı bölgelerinde kasırgalar, seller ve 

taşkınların şiddeti ve sıklığı artarken bazı bölgelerde uzun süreli şiddetli kuraklıklar ve 

çölleşme etkili olmaktadır. Bu değişikliklere dayanamayan bitki ve hayvan türleri de ya 

azalmakta ya da tamamen yok olmaktadır. 

 

Küresel ısınma insan sağlını da doğrudan etkilemektedir. Bilim adamları iklim 

değişikliklerinin kalp, solunum yolu, bulaşıcı, alerjik ve bazı hastalıkları tetikleyebileceği 

görüşünde birleşmektedir. 

 

Bu modül ile küresel ısınmanın nedenlerini ve canlılar, iklim ve ülkemiz üzerindeki 

etkilerini doğru araştırmaya yönelik etkinlikler hazırlayıp uygulayabileceksiniz. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Küresel ısınmanın nedenlerini inceleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Küresel ısınmanın tarihsel gelişimi ve küresel ısınmanın nedenleri konusunda 

bir araştırma yapınız.  

 Araştırma sonuçlarını bir rapor hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. KÜRESEL ISINMANIN NEDENLERİ 
 

“Küresel ısınma” denilince bütün dünyada sıcaklığın sistematik bir şekilde artması 

süreci anlaşılmaktadır. Bu yolla bir iklim değişikliği meydana gelmektedir. Çünkü sıcaklık 

artınca buharlaşma artar, yağışlar ve hava hareketleri değişir. Küresel iklim değişikliğini 

belirli olmayan zamanlarda meydana gelen hava hâlleri değişikliği ile karıştırmamak gerekir. 

Örneğin belirsiz zamanlarda veya herhangi bir mevsimde meydana gelen kuraklık (örneğin 

bizde kış kuraklığı) veya yaz kuraklığı olan bölgelerde yağışlı yazlar olayı “hava değişikliği” 

olarak nitelenir yani iklim değişikliği değildir. Bu nedenle son 10–15 yıl içinde sıcaklığın 

bütün dünyada sistematik olarak artışı 1983 yılından itibaren ölçmelerle belirlenmiştir.  

 

Son yüzyılın en sıcak ve en kurak yazları son 8 – 10 yıl içinde yaşanmıştır. Sıcaklık 

ölçümleri ile elde edilen bu sonuçları bazı buzul erime olayları da desteklemektedir. 

Örneğin, güney kutbundan şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte buzul parçalarının koparak 

ayrılması İzlanda Buzulları’nın son 30 yılda şimdiye kadar görülmeyen bir hızla erimesi, 

Himalaya ve Alpler’de cereyan eden buzul erimesi süreçleri gibi dünya üzerinde yaygın 

olarak görülen süreçler “küresel ısınma” gerçeğinin yadsınamaz kanıtlarıdır. 

 

1.1. Küresel Isınmanın Tarihsel Gelişimi 
 

Küresel iklim değişimi olayının açıklamasının yaklaşık 200 yıl süren bir hikâyesi 

vardır. İnsanlar tarafından atmosfere verilen gazların sera etkisi yaratması sonucunda, dünya 

üzerindeki sıcaklığın artmasına “ küresel ısınma” denir. 

 

Jean–Baptise Fourier; Güneş’ten Dünya’ya ulaşan tüm ısının uzaya kaçmadığını ve 

atmosferde bir şeyin bu enerjiyi tuttuğunu, yani “atmosferin sera etkisi”ni 1920’lerde fark 

etmiştir. Yetmiş yıl sonra Svante Arrhenius o zamanki kömür yakma oranlarına bakarak üç 

bin yıl boyunca İsveç’in yumuşak bir havaya sahip olacağını ileri sürmüştür. 1938’de Guy 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Callender adlı bir buhar mühendisi İngiliz Kraliyet Meteoroloji Derneği’nde yaptığı 

konuşmada aşırı kömür kullanılmasından dolayı dünyanın ısındığını meteorolojik verilere 

dayanarak göstermiştir. I. Dünya Savaşı boyunca kütüphanede çalışmak zorunda kalan 

Militun Milankoviç, 1941’de geçmişte yaşanan buzul çağlarına neden olan astronomik 

nedenleri, 1950’lerde iklim bilimci Charles Keeling, atmosferdeki karbondioksit 

yoğunluğunu ölçmek için Hawaii’deki Mauna Loa Dağı’na tırmanarak dünyanın nefes 

alışverişi için yaptığı ölçümlerde fosil yakıtların tüketilmesinden dolayı karbondioksitte bir 

sabit artış olduğunu çok çarpıcı bir şekilde ortaya koymuştur.  

 

Buna rağmen 1970’lerde gelecekte bizi küresel ısınmannın mı yoksa nükleer bir kışın 

mı beklediği tartışılıp duruyordu. Ancak 1975’te Syukuro Manabe ve Richard Weatherald 

bilgisayar modelleriyle karbondioksitin havada iki kat artması sonucu dünyanın ortalama 

hava sıcaklığında 3 °C artış olacağı hesaplanınca tehlike fark edildi. 1979’da daha geliştirilen 

modeller sıcaklık yükselmesinin 3,5 ile 3,9 °C arasında olabileceğini öne sürdü. 1990’dan 

sonra dünya genelinde küresel ısınma endişeleri baş gösterdi. 

 

 
Resim 1.1: Her geçen gün küresel ısınmanın etkisiyle yok olan dünyamız 

 

1.2. Doğal Nedenler 
 

“İklim bilimi” konusunda çalışan bilim adamları, 1800’lerin sonlarından beri meydana 

gelen küresel ısınmayı analiz etmişler ve bazı bilim adamları, doğal oluşumun küresel 

ısınmaya sebep olduğunu savunmuştur. 
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1.2.1. Güneşin Etkisi 
 

ESA (çevre yönünden duyarlı olan) bilim adamlarından Paal Brekke, iklim 

bilimcilerinin uzun süredir Güneş beneklerinin 11 yıllık döngüsel hareketini ve Güneş’in 

yüzyıllık süreçler içinde parlaklık değişimini incelediklerini belirtmiştir. Bunun sonucunda 

güneşin manyetik alanı ve protonlar (atom çekirdeğinde pozitif yüklü parçacık) ile 

elektronlar (en küçük eksi elektrik yüküne sahip temel parçacık) biçiminde ortaya çıkan 

güneş rüzgârının, güneş sisteminde kozmik ışımalara karşı bir kalkan görevinde olduğu 

açıklanmaktadır. Güneşin değişken aktivitesiyle zayıflayabilen bu kalkan, kozmik ışımaları 

geçirmektedir. Kozmik ışımaların fazla olması bulutlanmayı arttırmakta, güneşten gelen 

radyasyon oranını değiştirerek küresel ısınma artışına neden olmaktadır. 

 

1.2.2. Dünya’nın Prezisyon Hareketi 
 

1930 yılında Sırp bilim adamı Milutin Milamkoviç, dünyanın güneş çevresindeki 

yörüngesinin her doksan beş bin yılda biraz daha basıklaştığını göstermiştir. Bunun dışında 

her kırk bir bin yılda dünyanın ekseninde doğrusal bir kayma ve her yirmi üç bin yılda 

dairesel bir sapma olduğunu belirtmiştir. Günümüz bilim adamlarının birçoğu dünyanın bu 

hareketlerinden dolayı zaman zaman soğuk dönemler yaşadığını ve bu soğuk dönemler 

içinde ise yüz bin yıllık periyotlarda on bin yıl süreyle sıcak dönemler geçirdiğini 

bildirmektedir. Bu da dünyanın doğal ısınmasının bir nedenini oluşturmaktadır.  

 

1.2.3. El Nino’nun Etkisi 
 

1567 yıllarına kadar uzanan dönemde, Güney Amerikalı balıkçılar Doğu Pasifik 

Okyanusunda Ekvator ve Peru Kıyıları boyunca uzanan sıcak su dalgasının varlığına dikkat 

çekmişlerdi. Normalde soğuk ve güneyden kuzeye doğru akan suyun belirli yıllarda ( her 

yedi yılda iki kez) akış yönü değişiyor ve ısınıyordu. Bu olay en basit şekliyle balıkların 

beslenmesini etkiliyor ve balıkçılık için kötü bir dönem oluşturuyordu. Olay en şiddetli 

hâlini Christmas tatili (Hristiyanların Bayramı) döneminde aldığı için balıkçılar bu nedenini 

bilmedikleri tuhaf havaya İspanyolca “ Küçük İsa “ anlamına gelen “ El Nino” dediler. El 

Nino güney salınımları, küresel bir okyanus-atmosfer olayıdır. “El Nino ve La Nina”, Doğu 

Büyük Okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımlar ve bunların yol açtığı 

atmosferik olayların genel adı olarak kullanılmaktadır. 

 

Dünyadaki rüzgâr sistemlerinin etkisi ile tropikal yağmurlar genellikle Endonezya 

üzerinden doğuya doğru yer değiştirir. Fırtınalar ve rüzgârlı yağışlar, dünyanın birçok 

bölgesinde mevsimlere bağlı olmayan hava olayları bir El Nino olayının olası etkileridir. 

 

El Nino'nun rüzgâr sirkülasyonunun normal kalıplarındaki değişimlerden dolayı 

meydana geldiği düşünülmektedir. Normalde bu enlemlerde rüzgârlar batı kıyılarına doğru 

hareket ederken sıcak yüzey suyunu da Endonezya ve Avustralya'ya doğru taşır ve soğuk 

suyun Güney Amerika kıyılarından yüzeye çıkmasını sağlar. Normal koşullarda okyanus 

çukurunun iki ucu arasında sıcaklık farkının büyüklüğü rüzgârların şiddetinde artmaya neden 

olurken bazı zamanlarda rüzgârların bilinmeyen bir nedenle zayıflaması batı Pasifik'teki 

sıcak suyun doğuya doğru hareket ederek Güney Amerika sahillerine ulaşması ve bu 
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bölgedeki soğuk suyun yukarı çıkamaması sonucunu doğurmaktadır. Bu durum, dünyanın 

büyük bölümünde hava olaylarında görülen şaşırtıcı değişimlerle kendini gösteren El Nino 

dur. 

 

 

Resim 1.2: El Nino sırasında tropik bölgelerdeki ısının okyanus akıntılarıyla yüksek enlemlere 

taşınması 

 

El Nino hava olaylarında meydana getirdiği değişimler sonucu büyük ölçüde maddi 

zararlara (Peru kıyılarında bulunan soğuk ve besin bakımından zengin deniz suyunun sıcak 

ve besin bakımından fakir deniz suyu ile yer değiştirmesi sonucu balık yaşamında ve buna 

bağlı olarak ekonomide büyük kayıplar gözlenmektedir.) ve can kaybına sebep olmaktadır. 

Sıcak sular Ekvator ve Peru açıklarında ısı ve nemin yükselmesine sebep olarak normalde 

kurak olan bu ülkelerde selli yağmurlar ve fırtınalar meydana getirir. 

 

1.3. Yapay Nedenler 
 

İnsan faaliyetleri yerkürenin doğal sera etkisini arttırarak küresel ısınmaya katkıda 

bulunmaktadır. Bu faaliyetler küresel ısınmanın yapay nedenlerini oluştrmaktadır. 

 

1.3.1. Fosil Yakıtlar 
 

Fosil yakıtlar, “mineral yakıtlar” olarak da bilinir. Hidrokarbon içeren kömür, petrol 

ve doğal gaz gibi doğal enerji kaynaklarıdır. Fosil yakıtlar endüstriyel alanda çok geniş bir 

kullanım alanı bulmaktadır.  

 

Enerji problemi açısından küresel ısınmanın önünü almak istiyorsak dünyanın enerji 

ihtiyacını nasıl karşılayacağımızla ilgili sorulara cevap aramalıyız. Bu konudaki güçlük şu 

anda enerji talebimizin; elektrik, ısınma ya da ulaştırma olsun neredeyse tamamen fosil 

yakıtlarla sağlanmakta olmasından kaynaklanmaktadır. 
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1.3.2. Sera Gazları 
 

Sera gazları, ısıyı dünyanın atmosferine hapseden gazlara verilen isimdir. Sera etkisi, 

güneş ışığını, gazları, atmosferdeki parçacıkları kapsayan karmaşık bir işlemle yerkürenin 

yüzeyini ısıtmaktadır. 

 

1.3.2.1. Oluşumu 

 

Güneşten gelen ışınların bir bölümü ozon tabakası ve atmosferdeki gazlar tarafından 

emilir. Bir kısmı litosferden, bir kısmı ise bulutlardan geriye yansır. Yeryüzüne ulaşan ışınlar 

geriye dönerken atmosferdeki su buharı ve diğer gazlar tarafından tutularak dünyayı 

ısıtmakta olduğundan yüzey ve atmosferin yere temas eden en alt katı olan troposfer, olması 

gerekenden daha sıcak olur. Bu olay, güneş ışınlarıyla ısınan ama içindeki ısıyı dışarı 

bırakmayan seraları andırır, bu nedenle de “doğal sera etkisi” olarak adlandırılır. 

 

1.3.2.2. Önemi 

 

Sera etkisi doğal olarak oluşmakta ve iklim üzerinde önemli rol oynamaktadır. 

Endüstri Devrimi ile birlikte özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra insan aktivitesi sera 

gazlarının miktarını her geçen yıl arttırarak yüksek oranlara ulaştırmıştır. 

 

 

Resim 1.3: Doğal olarak oluşan ve iklim üzerinde önemli rol oynayan sera etkisi 

 

Bu etkinin yokluğunda dünyanın ortalama sıcaklığının -18 °C olacağı belirtilmektedir. 

Ancak yaşamsal etkisi olan sera gazlarının miktarının normalin üzerine çıkması ve bu artışın 

sürmesi de dünyanın iklimsel dengelerinin bozulmasının nedeni olmaktadır. Bu doğal etkiyi 

arttıran “karbondioksit, metan, su buharı, azotoksit ve kloroflorokarbonlar” sera gazlı olarak 

adlandırılmaktadır. 
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1.3.2.3. Çeşitleri 

 

 Karbondioksit (CO2) 

 

Dünyanın ısınmasında önemli rolü olan CO2, güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşması 

sırasında bu ışınlara karşı geçirgendir. Böylece yeryüzüne çarpıp yansıdıklarında ışığın 

tamamını veya bir kısmını yutarak yansıtamaz. Dünyada enerji kullanımı sürekli arttığından 

kullanılmakta olan teknoloji kısa dönemde değişse bile karbondioksit artış hızının 

durdurulması olası görülmemektedir. 

 

 Metan gazı (CH4) 

 

Oranı binlerce yıldan beri değişmemiş olan metan gazı, son birkaç yılda iki katına 

çıkmış ve 1950’den beri her yıl % 1 artmıştır. Bu değişiklik karbondioksit seviyesindeki 

artışa göre az olsa da metan gazının karbondioksitten 21 kat daha kalıcı olması nedeniyle en 

az karbondioksit kadar dünyamızı etkilemektedir. 

 

Amerika ve birçok batı ülkesinde çöplüklerin büyük yer kaplaması sorun 

yaratmaktadır. Organik çöplerden pek çoğu ayrışarak büyük miktarda metan salgılamakta bu 

gaz da özellikle iyi havalandırması olmayan ve kontrol altında tutulmayan eski çöplüklerde 

patlamalara ve içten yanmalara neden olmaktadır. Daha da önemlisi atmosfere salınan metan 

oranı artmakta ve bunun sonucu olarak da sera etkisi tehlikeli boyutlara varmaktadır. 

 

 Azotoksit ve su buharı 

 

Azot ve oksijen 250 °C sıcaklıkta kimyasal reaksiyona giren azotoksitleri meydana 

getirir. Azotoksit, tarımsal ve endüstriyel etkinlikler ve katı atıklar ile fosil yakıtların 

yanması sırasında oluşur. Arabaların egzozundan da çıkmakta olan bu gaz, çevre 

kirlenmesine neden olmaktadır. 

 

Sera etkisine yol açan gazlardan en önemlilerinden biri de su buharıdır. Fakat 

troposferdeki yoğunluğunda etkili olan insan kaynakları değil, iklim sistemidir. Küresel 

ısınmayla artan su buharı iklim değişimlerine yol açacaktır. 

 

 Kloroflorokarbonlar (CFCS) 

 

 DDT: Tarım alanlarındaki böcekleri zehirlemek için kullanılmaktadır. Bu 

gazın insan dâhil diğer canlılar içinde öldürücü olduğu fark edildikten 

sonra üretimden kaldırılmıştır. 

 Dioksin: Yüzün üstünde çeşidi vardır. Bitki ve böceklerin tahribatı için 

kullanılır. Kansere ve daha birçok hastalığa neden olmaktadır. 

 Cıva: Diğer elementler gibi çözünmez. Bu yüzden son derece zehirlidir. 

 Kurşun: Günümüzde kurşun kalemlerin içinde kullanılır. Vücudun içine 

girdiği takdirde çok zehirleyicidir, sinir sistemini çökertip beyne hasar 

verir. 
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 Vinilklorid: PVC yani kapı, pencere, kaplama elde etmek için kullanılan 

bir gaz karışımıdır. Solunduğunda zehirleyici etkisi vardır. 

 PCB’ler: Büyül santrallerdeki elektrik transformatörlerinin yalıtımında 

birçok elektrikli ev aletlerinde aynı zamanda boya ve yapıştırıcıların 

esneklik kazanmasında kullanılmakta ve kansere yol açmaktadır. 

 Sodyumnitrat: Füme edilmiş yani tütsüyle kurutulmuş balık, et ve diğer 

bazı yiyecekleri korumak için kullanılan bir çeşit tuzdur. Vücuda 

girdiğinde kansere yol açabilir. 

 Kükürtdioksit (SO2): Sülfürün, yağın, çeşitli doğal gazların ve kömürle 

petrol gibi fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkar. Asit yağmurlarının 

oluşmasında etkilidir. 

 Polimerler: Doğal ve sentetik çeşitleri bulunmaktadır. Doğal olanları 

protein ve nişasta içerir. Sentetik olanları ise plastik ürünlerde ve el 

yapımı kumaşlarda bulunup naylon, teflon, polyester gibi adlar alır. 

 

1.3.2.4. Ozon Tabakasına Etkileri 

 

“Ozon” (O3) üç adet oksijen atomundan oluşan şeffaf bir gazdır. “Ozon tabakası” ozon 

gazından oluşan ve atmosferin yukarı seviyelerinde, başka bir deyişle, yer yüzeyinden 10-50 

km yüksekte bulunan bir tabakadır. Bu tabakanın temel rolü, “ultraviyole ışınları” olarak 

adlandırılan güneşin zararlı ışınlarına karşı korumak için bir filtre gibi davranır. 

 

Ozon miktarında ve dağılımında yaşanan değişmeler, hem güneşten gelen zararlı 

radyasyonun yere kadar ulaşmasına hem de yeryüzündeki hava olaylarının, seyrinin, 

kuvvetinin, sıklığının ve oluş şeklinin değişmesine neden olmaktadır. Günümüzün en büyük 

sorunlarından birisi ozon tabakasının incelmesi yani delikleridir. 

 

 

Resim 1.4: Ozon tabakası 

 

Dünyanın oluşumundan beri var olan sera etkisi olmasaydı, dünyanın yüzey sıcaklığı 

20 derece olur, okyanuslar buz tutardı. Yani dünyada canlılar yaşayacak ortam bulamazdı. 

Ancak atmosferde çeşitli insan kaynaklı nedenlerle miktarı artan sera gazları yeryüzünün 

sıcaklığında belirgin artmalara neden oluyor. Bu artışlar yüzünden atmosferde doğal süreçte 
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yararlı olarak görülen sera etkisi, ozon deliklerinin oluşması ve küresel ısınma tehlikesini 

getirmiştir. Ozon tabakasında deliklerin oluşmasına neden olan etkenler: 

 

 Kloroflorokarbonlar (CFC): Soğutucularda kullanılan gazın ana maddesidir. 

Ozon tabakası kloroflorokarbonların (CFC) yol açtığı bozulmaya çok uzun 

süredir maruz kalmaktadır. Ayrıca özellikle Batı toplumlarında yaygın olarak 

kullanılan deodorant spreyler de bunları yoğun olarak içermektedir. CFC’lerin 

kullanım alanları çok geniş ve yaşam süreleri çok uzundur. Kullanıldıktan sonra 

atmosferde yükselerek stratosfere kadar çıkan CFC’ler ozon tabakasını 

oluşturan üçlü oksijen moleküllerin yapısını bozmaktadır. 

 Tarımsal ilaç ve maddeler: Tarım zararlılarına karşı kullanılan bu maddeler, 

toprağa zarar verdiği gibi ozon tabakasının yıkımında da onda bir oranında 

etkilidir. 

 Temizlik malzemeleri: Ozon tabakasını etkileyen kimyasalların başında 

temizlik malzemelerinin içinde bulunan toikloroetan (CH3CCI3) gelmektedir. 

Bu maddenin kullanımının günümüzde sınırlandırılmış olması ozon tabakasında 

belli bir iyileştirmeye yol açacaktır. 

 

1.3.2.5. Şehirlerin Isı Ada Etkisi 

 

Güneşli ve sıcak günlerde yoğun nüfuslu ve yüksek binaların sıklıkla görüldüğü 

kentsel bölgelerin çevrelerine göre daha sıcak olmaları şehirlerin “ısı ada etkisi”ni oluşturur. 

 

İçinde yaşanılan ve şehirlere plansız bir şekilde dağılan beton yapılar da küresel 

ısınmayı hızlandıracak bir etkiye sahiptir. Beraberinde betonlaşmayı getiren plansız 

şehirleşmeyle birlikte yüzey örtüsünün betonla kaplanmasından dolayı beton ve asfalt türü 

malzemeler gündüz topladığı ısıyı gece yayar. Bu nedenle kentler “ısı adası” gibidir. 

 

Karbondioksit salınımıyla kentlerin ısı adası oluşturma etkisi birleşince küresel iklim 

değişikliği daha da hızlanmaktadır. Şehir planlamasında ve bina yapımında güneş ile yapı 

arasındaki ilişkinin iyi ayarlanması ısı ada etkisini engellemektedir. 

 

 
Resim 1.5: Plansız şehirleşmeler ve beton yığınlarının küresel ısınmayı hızlandırması 
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1.3.2.6. Smog 

 

Yerin üzerindeki soğuk ve ağır hava, yukarıdaki hafif ve sıcak hava tabakası nedeni ile 

yükselemez. Rüzgâr olmadığı için soğuk hava tabakasındaki zararlı maddelerin dozu da 

artar. Bu durumun uzun sürmesi hâlinde egzoz gazları, kalorifer ve fabrika bacalarından 

çıkan zararlı maddeler zemine yakın hava tabakalarında birikir. Bu duruma “smog 

kirliliğinin oluşumu” denir.  

 

Smog oluşumu kalp, damar ve solunum hastalıklarında öldürücü etki yapabilir. Hava 

sıcaklığına aldanan kişiler, dışarıya çıkarak kendilerini smog sebebi ile zehirleyebilir. Smog 

oluşumunun bulunduğu yerleşim yerlerinde yaşayan insanlarda şu rahatsızlıklar görülür: 

 

 Hırıltı 

 Öksürük 

 Baş ağrısı 

 Akciğer iltihapları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Küresel ısınmanın doğal ve yapay nedenleri konusunda bir araştırma yaparak uyarıcı 

pano hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Küresel ısınmanın nedenlerini araştırınız. 

 Kaynak kitaplardan, İnternetten, yazılı ve 

görsel basından yararlanabilirsiniz. 

 İlgili kurum ve kuruluş yetkilileriyle 

görüşme yapabilirsiniz. 

 Küresel ısınmanın nedenlerini 

gruplandırınız. 

 Modülünüzden yararlanabilirsiniz. 

 Araştırmalarınızdan yararlanabilirsiniz. 

 Dokümanlarınızı destekleyecek görseller 

araştırınız. 

 İnternetten yararlanabilirsiniz. 

 Yazılı ve görsel kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 İlgili kurum ve kuruluşların 

broşürlerinden yararlanabilirsiniz. 

 Yakın çevrenizde varsa fotoğraf 

çekebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanlardan 

yararlanarak panonuzu oluşturmak için 

hazırlık yapınız. 

 Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanları konu 

başlıklarına göre gruplandırabilirsiniz. 

 Gerekli olan kâğıt, kalem vb. malzemeyi 

temin etmek için bir liste 

oluşturabilirsiniz. 

 Dokümanlarınızı destekleyecek görselleri 

bilgilerle eşleştirebilirsiniz. 

  Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya 

dikkat edebilirsiniz. 

 Panonuzu oluşturunuz. 

 Hedef kitlenin dikkatini çekmek için 

konu başlıklarına göre gruplandırdığınız 

bilgi ve dokümanları farklı renklerde fon 

kartonu ve kalemler kullanarak 

düzenleyebilirsiniz. 

 Görsel ögelerle dikkat çekebilirsiniz. 

 Başlık veya bir slagon kullanabilirsiniz. 

 Planlı ve düzenli çalışabilirsiniz. 

 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya 

dikkat edebilirsiniz. 

 Panonuzu hedef kitlenin görebileceği bir 

mekânda sergilemeye dikkat 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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edebilirsiniz. 

 Panonuz ile ilgili hedef kitlenin 

yorumlarını alarak çalışmalarınızı 

değerlendiriniz. 

 Yorumları almak için görüş kutusu 

hazırlayabilirsiniz. 

 Yorumları yüz yüze görüşerek de 

alabilirsiniz. 

 Anket formu düzenleyebilirsiniz. 

 Arkadaşlarınızla çalışmanızın benzer ve 

farklı yönlerini tartışabilirsiniz. 

 Değerlendirmeleri dikkate alarak bir 

rapor hazırlayabilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Küresel ısınma, gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya üzerindeki 

sıcaklığın artmasıdır. 

 

2. (   ) Fosil yakıtlar, küresel ısınmanın “doğal nedenleri”ndendir. 

 

3. (   ) Dünyanın ısınmasında önemli rolü olan karbondioksit, güneş ışınlarının yeryüzüne 

ulaşması sırasında bu ışınlara karşı geçirgen değildir. 

 

4. (   ) Ozon, üç adet oksijen atomundan oluşan şeffaf bir gazdır. 

 

5. (   ) Şehir planlamasında güneş ile yapı arasındaki ilişkinin iyi ayarlanması “ısı ada 

etkisi”ni engelleyecektir. 

 

6. (   ) Azot ve oksijen, 100 °C’de kimyasal reaksiyona giren azotoksitleri meydana 

getirir. 

 

7. (   ) Smog oluşumu kalp, damar ve solunum hastalıklarında öldürücü etki yapar. 

 

8. (   ) Vinilklorid PVC elde etmek için kullanılan bir gaz karışımıdır. 

 

9. (   ) Karbondioksit; metan, su buharı, ozon gazları olarak adlandırılır. 

 

10. (   ) El Nino, normalde soğuk ve güneyden kuzeye doğru akan suyun belirli yıllarda 

akış yönünü değiştirmesi ve ısınmasıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

 

Küresel ısınmanın canlılar üzerindeki etkilerini inceleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Küresel ısınmanın hayvan ve bitki türlerinin ekosistemleri üzerine olan 

etkilerini ve alınması gereken önlemleri araştırınız. 

 Arkadaşlarınızla araştırma sonuçlarını paylaşınız. 

 

2. KÜRESEL ISINMANIN CANLILAR 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
 

Küresel ısınmanın bitki ve hayvan türlerinin sayısının azalmasına, yaşam alanlarının 

ve yaşamlarının değişmesine, bazı türlerin neslinin tükenmesine etki edeceği yapılan 

araştırmalarla ortaya çıkarılmıştır. 

 

2.1. Hayvan Türlerine Etkileri 
 

Küresel ısınmanın canlı türleri üzerindeki olumsuz etkileri oldukça fazladır. Küresel 

ısınmadan hayvanlar daha çok etklenmekte, gerek yaşam biçimleri gerekse tür çeşitliliği 

önemli derecede etkilenmektedir. Biyoçeşitliliğin önemli bir ögesi olan tür zenginliğindeki 

azalma çağımızın en önemli çevre sorunlarından biridir. 

 

2.1.1. Ekosisteme Etkisi  
 

Canlıların karşılıklı madde alışverişi yapabildikleri herhangi bir ortama “ekosistem” 

denir. Diğer bir deyişle herhangi bir ortamdaki canlı ve cansız varlıkların birlikte 

oluşturdukları bütünlüktür. Doğanın yapısında mükemmel şekilde işleyen bir denge vardır. 

Bu dengenin bozulmasından tüm canlı ve cansızlar etkilenir. 

 

Yeryüzündeki biyolojik çeşitlilik milyonlarca yıldır var olmakla birlikte zaman 

içerisinde tür kayıplarının olduğu da bilinmektedir. Bugün geçmişte yaşamış dinazorlar ile 

diğer bazı hayvan türleri fosillerinden tanınıyor. Geçmişte dünya ekosisteminde hayvan tür 

kayıpları olmakla birlikte yaşadığımız son yüzyılda oldukça artmıştır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Dünya ekosistemindeki hayvan tür kayıpları doğrudan bütün canlıların yaşamını 

etkilemektedir. Hayvan türleri küresel ısınma sonucu daha yüksek kesimlere doğru bir 

yayılış göstermektedir.  

 

2.1.2. Yaşam Biçimlerine Etkisi 
 

Küresel ısınma, biyolojik ve fiziksel sistemleri olumsuz etkilemektedir. Bazı hayvan 

türlerinin sayısı hızla azalırken kene gibi bazı türler de çoğalmakta, kaplan ve balıklarda 

hayatta kalabilmek için göç etmektedir. Küresel ısınmanın beraberinde getirdiği iklim 

değişikliği her kıtada gerek fizik gerekse biyolojik yaşam alanlarını tehdit etmektedir. 

 

Eriyen buzullar, genişleyen çöller ve ısınan denizler canlı türlerinin kaderini derinden 

etkileyen faktörlerden bazılarıdır. 

 

 

Resim 2.1: Eriyen buzulların hayvan türlerini olumsuz etkilemesi 

 

Bu durum, birçok hayvan türünün şimdiden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 

kalmasına, birçoğunun da eski yaşam ve yayılma alanlarının daralmasına neden olmaktadır. 

Küresel ısınma nedeniyle hayvanlardaki kış uykusu ve yumurtlama sürelerinin ortalama beş 

gün erken başladığı, göç etme süresinin de 2-3 gün geciktiği belirlenmiştir. Bu durum 

hayvanların yaşam biçimlerinin değiştiği anlamına gelmektedir. 

 

Buzulların hızla erimesiyle okyanus ve deniz suyu seviyesinin hızla yükselmesi, 

kıyılarda canlılar için gereken yaşam alanını tahrip ederken hava sıcaklığındaki çok küçük 

değişiklikler bile bitki türlerini yok etmekte ve hayvanların yaşaması için gerekli olan besin 

zincirinin kırılmasına yol açmaktadır. Bu da önümüzdeki yıllar içinde birçok hayvan türünün 

yok olacağını göstermektedir.  
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2.1.3. Türler Arasındaki Etkilenmeler 
 

Çoğu hayvan türleri kısa dalga boyunda enerjili güneş ışınlarına karşı kalın derili ve 

derideki renk değişiklikleri nedeniyle insanlara nazaran çok daha fazla korunmaya sahip 

olmalarına rağmen bazıları artan ultraviyole ışınlarından etkilenebilir. Bu ışınlar evcil 

hayvanlarda, insanlarda görülenlere benzer kanserlere neden olur. Gözler ve vücudun güneş 

ışınlarına maruz kalan kısımları çok daha fazla risk altındadır. Cilt tümörleri inek, keçi, 

koyun, kedi, köpek, at, domuz ve sığırlarda görülmektedir. 

 

İklim değişiklikleri ve ısınmalar, hayvan türlerinin etkileşiminin kaderini derinden 

etkileyen faktörlerdir. Kuşlar, balıklar ve deniz kaplumbağalarının türleri arasında göç 

nedeniyle değişikliğe uğradıkları gözlenmiştir. Halkalı, yağmur kuşu gibi bazı balıkçıl türleri 

artık kışları İngiltere’nin batı sahili yerine doğu sahilinde geçirmeye başladıklarından bu 

hayvan türleri arasında olumsuz etkilenmeler baş göstermiştir. 

 

Denizlerin ısınması yüzünden bazı kaplumbağa türleri yok olma tehdidiyle karşı 

karşıya kalmaktadır. Çünkü denizin ısısı, kaplumbağaların yumurtalarından çıkacak 

yavruların cinsiyetlerini belirlemede rol oynamaktadır. Isı değişikliği bazı kaplumbağa 

türlerinde yeni erkek doğumlarını etkilediği için kaplumbağa türleri arasındaki etkileşimi 

olumsuzlaştırmaktadır. 

 

 

Resim 2.2: İklim değişikliklerinin hayvan türlerinin etkileşimini derinden etkilemesi 
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2.1.4. Üremelerine Etkisi 
 

İklim değişimi, gezegenimizdeki yaşam modellerini değiştirmekte ve bunun 

sonucunda pek çok hayvan türü yok olup çoğalamamaktadır. Değişen iklim, hayvanları 

hayatta kalabilmek için göç etmeye zorlamaktadır. Küresel ısınmanın hayvan türlerinin 

çoğalmalarına olan etkileri; 

 

 Kuzey Amerika kıyılarındaki somon balıklarının üremesinde suların ısınması 

sebebiyle ciddi bir düşüşün oluşması, 

 Kuşların son 20 yılda bahar aylarında havada görülen sıcaklık artışı yüzünden 

daha erken yumurtlamaya başlaması, 

 Yavruların doğduklarında beslenecek böcek türleri bulamadıkları için hayatta 

kalmalarının tehlikeye düşmesi, 

 Geri çekilen bir buzul ve deniz üzerindeki buzun normalden önce parçalanması, 

deniz foklarını avlamak için buza ihtiyaç duyan kutup ayılarını zor durumda 

bırakması, 

 Tatlı su yaşam alanları, kirleneme ve barajlar yüzünden bozulduğundan tatlı su 

yunusları, mersin balığının çoğalamamasıdır. 

 

 
Resim 2.3: Küresel ısınmanın biyolojik ve fiziksel sistemleri olumsuz etkilemesi 

 

2.2. Bitki Türlerine Etkisi 
 

Küresel ısınma daha önceki iklim tipine uyum sağlamış bitki topluluklarında değişime 

yol açmaktadır. Küresel ısınma bitki habitatının üçte birini, nadir görünen türler ve bölünmüş 

ekosistemler kirlilik ve ormanların yok edilmesinden dolayı tehdit altında ve yok olma 

tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. 
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2.2.1. Ekosisteme Etkisi 
 

Bir ekosistem insana durağan gözükse bile jeolojik ölçü içinde evrime uğrar. Nitekim 

ılıman Avrupa’da çıplak toprağa canlıların yerleşmesi, otsu bitkilerin öncü olarak 

yerleşmesiyle başlamıştır. Sonradan bunun yerini, birbirini izleyen çeşitli bitki toplulukları 

almış ve son evre olarak da ormanlar ortaya çıkmıştır. 

 

 

Resim 2.4: Uzun süren kuraklıklar sonucunda ekosistemdeki bitki sayısının hızla azalması 

 

Ekosistemdeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini olumsuz etkiler. 

Uzun süren kuraklıklar sonucu ekosistemdeki bitki sayısı hızla azalır. Toprakta oluşan 

tahribat ve kirlenmeler önce bitkilerin sonra da diğer canlıların yok olmasına neden olur. 

Ormanların kesilmesi ve yanması çevrenin çölleşmesine ve sonrasında küresel ısınmaya 

etkide bulunur. 

 

Ekosistemdeki bozulmanın diğer bir etkisi de toprağın su ve rüzgâr etkisiyle aşınıp 

taşınması olan erozyonun artması ve çevredeki bitki örtüsünün azalmasıdır. Bu da toprağın 

tahrip olup tarım toprağının ürün veriminin azalmasına neden olmaktadır. 

 

Orman ekosistemleri, odunsu canlı kitlelerin her yıl artması ve dökülen yaprakların 

toprak karbon deposuna katılmasıyla karbon tutmaktadır. Orman ekosistemi olgunlaştıkça 

toprağın organik madde miktarı ve ekosistemdeki toplam solunum artmaktadır. Ormanlar, 

bir ağaç topluluğu olmanın yanı sıra binlerce yılda yaratılmış toprağıyla içinde barındırdığı 

milyonlarca bitki, hayvan ve mikroorganizmalarıyla ve bunların karşılıklı ilişkileri ile bir 

çevre sistemi ve yaşama birliği oluşturmaktadır. İnsan eliyle yok edilen bu sistemin tekrar 

insan eliyle geri getirilmesi son derece güçtür. 
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2.2.2. Yaşam Biçimlerine Etkisi 
 

Küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin sınırları yoktur ve bu olumsuz etkiler bitkiler 

için de büyük bir tehlike oluşturmaktadır. İklim değişiklikleri bitki çeşitlerinin sadece enlem 

ve boylamdaki dağılımını değil, yükseklikteki dağılımını da etkilemektedir. Bu durum 

bitkilerin 10 yılda bir ortalama 29 metre tırmandığını göstermektedir. 

 

Aynı bölgede yaşayan ve aynı karakteristik fizyolojileri paylaşan bitkilerin çoğu göç 

etme eğilimi taşımaktadır. Bu eğilimler yüksekte yaşayan bitki çeşitlerini daha fazla 

etkilemektedir. 

 

Küresel ısınma yüzünden bitkilerin çiçek açma dönemleri değişiklik göstermektedir. 

Yeni koşullara ayak uyduranlar ayakta kalmakta, adapte olamayanlar ise yok olmaktadır. 

Dolayısıyla sıcaklık yıllar içinde bu şekilde artacak olursa bitkilerin çiçeklenme dönemi 

değişecektir. Ama bu değişim yaşam biçimlerini değiştirdiği için bazı türlerin yavaş yavaş 

yok olması beklenmektedir. 

 

2.2.3. Türler Arasındaki Etkilenmeler 
 

Kara sistemi, canlı dünyanın iskeleti olarak kabul edilmektedir. Toprak insanlara ve 

yeryüzündeki diğer tüm canlılara yaşam alanı sağlamaktadır. Hava, bitkilerin fotosentez 

yapmaları için karbondioksiti, insanlar ve birçok hayvan yaşamı için oksijeni sağlayan bir 

kaynaktır. Bu yönüyle ormanlar ve yeşil bitkiler de bu sistemin akciğerleri olarak kabul 

edilir.  

 

İklim değişikliği sonucu oluşan sıcaklık terlemeyi arttırır ve bazı bitki türleri 

kökleriyle daha çok su almak zorunda kalır. Daha çok su ise topraktan daha fazla mineral 

madde alınmasını sağlayarak bitkinin gelişmesini hızlandırmaktadır. Bir başka bitki türü de 

aşırı sıcaklık yüzünden su alamayıp kurumaktadır. Bu da bitki türleri arasındaki etkileşimi 

olumsuz etkilemektedir. 

 

 

Resim 2.5: Canlı dünyanın iskeleti olarak kabul edilen kara sistemi 
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2.2.4. Çoğalmasına Etkileri 
 

Sıcaklığın artması bitkilerin can damarı fotosentez işlemini yavaşlatmaktadır. Bu 

durumda bitkinin büyümesi yavaşlar ve döllenerek çoğalması etkilenir. 

 

Bazı bitkiler daha önce çiçek açar bazı bitkiler de hiç açmaz. Örneğin, haziran ayında 

bugüne kadar ortalama sıcaklık 15 dereceyse bugün 20 dereceye ulaşmıştır. Bu sıcaklıkta 

bitkinin tam tomurcuk olup da açacağı dönemde ani bir sıcaklık dalgası tomurcuğu kavurur. 

Bitki çiçek açamaz. Çiçek açamaması demek bitkinin çoğalamaması demektir. 

 

2.3. Alınabilecek Önlemler 
 

Küresel ısınmanın dünya ve canlılara olan olumsuz etkilerini en aza indirmek için 

önlemler alınmak zorundadır.  

 

2.3.1. Enerji 
 

Teknoloji çağında olan dünyada çevre sorunlarının sebeplerinin en başında enerji 

üretiminin sonucunda oluşan kirlilik yer almaktadır. Bu konu, ülkelerin kalkınma planlarının 

merkezini oluşturmaktadır. Enerji üretiminde üç temel önlem üzerinde durulması 

gerekmektedir. 

 

 Endüstriyel enerji 

 

Enerjinin büyük oranda tüketildiği ana mekânlardan birisi ve en önemlisi endüstriyel 

alanlardır. Buradaki enerji problemlerinin önlemesi için; 

 

 Enerji kaybının önlenmesi, 

 Geri dönüşümün geliştirilip kullanımlarının arttırılması, 

 Üretilen mallarda kullanılan enerjinin azaltılması, 

 Daha az enerji kullanarak daha çok güç üretilmesi,  

 Yeşil alanların ve ormanların arttırılması gereklidir. 

 

 Alternatif yakıt 

 

Dünya üzerinde yaşayan insan sayısını düşününce kullanılan yakıt miktarı ciddi 

sorunlara neden olmaktadır. Doğaya dost yakıtlar kullanmak da küresel ısınma probleminin 

önlenmesinin başında gelmektedir. 

 

 Fosil olmayan yakıtlı jeneratörler kullanarak (hidrojenle çalışan araçlar) 

 Taşıma araçlarında solar enerji kullanarak 

 Araçlarda LPG (likit petrol gazı) kullanarak 
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 Yenilenebilir enerji kaynakları 

 

Devletlerin en stratejik problemi enerji kaynaklarıdır. Enerji günümüzde bir güç 

göstergesidir ve bu güç göstergesi de petrolle tanımlanmaktadır. Bu noktada sera etkisinin 

temeline bakıldığında ve dünya üzerinde enerji üretiminin en büyük kaynağının petrol 

olduğu göz önüne alınınca sera etkisinin en büyük sebeplerinden birisinin de petrolden 

üretilen enerji olduğu anlaşılmaktadır. Bunun için yenilenebilir, doğaya dost hidroelektrik, 

jeotermal, biyokütle, solar ve rüzgâr enerji kaynakları kullanılması tercih edilmelidir. 

 

2.3.2. İnsanların Sayısal Yoğunluğu ve Dağılımı 
 

Bugün dünya nüfusu yedi milyar civarındadır. Nüfusun artması demek, insan 

ihtiyaçlarının dolayısıyla da tüketimin artması demektir. 

 

Dünya üzerinde insan miktarı arttıkça giysi, otomobil, besin vb. insanoğlunun 

yaşamında yer alan ürünlerdeki üretim de artar ve üretim mekanizmalarında doğaya atıklar 

bırakır. Bu yakıtlar da sera etkisi yapan gazları içermektedir. Sera etkisini azaltıp, küresel 

ısınmadaki anormallikleri bir ölçüde engelleyecek temel önlem, nüfus artışının kontrol altına 

alınması gerekmektedir. İnsanlar bu konularda bilinçlendirilmeli ve uluslararası önlemler 

alınmalıdır. 

 

 

Resim 2.6: Nüfus artışının insan ihtiyaçlarının artmasıyla tüketimi de arttırması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Küresel ısınmanın hayvan ve bitki türlerine etkileri ile ilgili afiş hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Küresel ısınmanın hayvan ve bitki 

türlerine etkilerini araştırınız. 

 Yazılı ve görsel kaynaklar ile İnternetten 

yararlanabilirsiniz. 

 İlgili kurum ve kuruluşlarla iletişim 

kurabilirsiniz. 

 Farklı yerlerden elde ettiğiniz 

dokümanları düzenleyip not edebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz dokümanları karşılaştırarak 

küresel ısınmanın hayvan ve bitki 

türlerine etkilerinin günümüzdeki 

durumu hakkında değerlendirme 

yapabilirsiniz. 

 Küresel ısınmanın hayvan ve bitki 

türlerine etkilerini listeleyiniz. 

 Elde ettiğiniz dokümanlardan küresel 

ısınmanın hayvan türlerine etkilerini 

belirleyebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz dokümanlardan küresel 

ısınmanın bitki türlerine etkilerini 

belirleyebilirsiniz. 

 Türlerin etkilenmelerinin benzer ve farklı 

yönlerini vurgulayabilirsiniz. 

 Dokümanlarınızı destekleyecek görseller 

araştırınız. 

 İnternetten yararlanabilirsiniz. 

 Yazılı ve görsel kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 İlgili kurum ve kuruluşların 

broşürlerinden yararlanabilirsiniz. 

 Yakın çevrenizde varsa fotoğraf 

çekebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanlardan 

yararlanarak afiş çalışmanıza hazırlık 

yapınız. 

 Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanları konu 

başlıklarına göre gruplandırabilirsiniz. 

 Afişiniz için gerekli olan kâğıt, kalem vb. 

malzemeyi temin etmek için bir liste 

oluşturabilirsiniz. 

 Dokümanlarınızı destekleyecek görselleri 

bilgilerle eşleştirebilirsiniz. 

 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya 

dikkat edebilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Afişinizi oluşturunuz. 

 Hedef kitlenin dikkatini çekmek için 

konu başlıklarına göre gruplandırdığınız 

bilgi ve dokümanları farklı renklerde fon 

kartonu ve kalemler kullanarak 

düzenleyebilirsiniz. 

 Görsel ögelerle dikkat çekebilirsiniz. 

 Başlık veya bir slagon kullanabilirsiniz. 

 Planlı ve düzenli çalışabilirsiniz. 

 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya 

dikkat edebilirsiniz. 

 Afişinizi hedef kitlenin görebileceği bir 

mekânda sergilemeye dikkat 

edebilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Dünya üzerindeki hayvan tür kayıpları doğrudan bütün canlıların yaşamını etkiler. 

 

2. (   ) Yüksekte yaşayan bitki çeşitleri iklim değişikliğine duyarlı olamaz. 

 

3. (   ) Sera etkisini azaltıp küresel ısınmadaki anormallikleri önleyebilecek temel 

önlemlerden birisi de nüfus artışının kontrol altına alınmasıdır. 

 

4. (   ) Toprağın su ve rüzgâr etkisiyle taşınması olan erozyonun artması ve çevredeki 

bitki örtüsünün azalması ekosistemdeki bozulmanın etkisidir. 

 

5. (   ) Endüstriyel alanlarda enerji fazla tüketilmez. 

 

6. (   ) Fosil yakıtlar yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. 

 

7. (   ) Geri dönüşümün geliştirilip kullanılması enerji probleminin önlenmesi için 

alınabilecek önlemlerdendir. 

 

8. (   ) Teknoloji çağında olan dünyada çevre sorunlarının sebeplerinin en başında enerji 

üretiminin sonucunda oluşan kirlilik yer almaktadır. 

 

9. (   ) Küresel ısınma yüzünden bitkilerin çiçek açma dönemleri değişiklik 

göstermemektedir. 

 

10. (   ) Denizin ısısı kaplumbağaların yumurtalarından çıkacak yavruların cinsiyetlerini 

belirlemede rol oynamaktadır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 

 

Küresel ısınmadan en çok etkilenen hayvan türlerinin resimlerinin ve bu hayvan 

türlerinin küresel ısınmadan nasıl etkilendiklerinin yer aldığı bir albüm hazırlayınız.  

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 

Uygulamalı test sonunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Küresel ısınmadan etkilenen hayvanlar ve nasıl etkilendikleri 

konusunda çeşitli kaynaklardan araştırma yaptınız mı? 

  

2. Küresel ısınmanın hayvan türlerine etkisi ile ilgili derste 

öğrendiğiniz bilgileri değerlendirdiniz mi? 

  

3. Küresel ısınmadan etkilenen hayvan türleri ile ilgili resimler 

hazırladınız mı? 

  

4. Albümünüzde kullanacağınız materyalleri temin ettiniz mi?   

5. Resimleri albüme yerleştirdiniz mi?   

6. Her hayvan türünün resminin altına nasıl etkilendikleri 

hakkında kısa bir metin yazdınız mı? 

  

7. Albümünüzün dikkat çekici olmasına özen gösterdiniz mi?   

8. Arkadaşlarınızla çalışmanız hakkında konuşarak 

incelemelerini sağladınız mı? 

  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

 

Küresel ısınmanın iklim üzerindeki etkilerini inceleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Küresel ısınmanın iklim üzerindeki etkilerini araştırınız. 

 İklim değişimlerinin etkileri ve insanların iklim değişimindeki rollerini 

araştırınız. 

 Araştırmalarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. KÜRESEL ISINMANIN İKLİM 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
 

Dünyanın bazı bölgelerinde kasırgalar, kuvvetli yağışlar ile onlara bağlı seller ve 

taşkınlar gibi meteorolojik afetlerin şiddetlerinde ve sıklıklarında artışlar olurken bazı 

bölgelerin de uzun süreli ve şiddetli kuraklıklar ve bunlarla ilişkili yaygın çölleşme 

olaylarının daha fazla etkili olacağı bu durumu, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliklerin 

yaratacağı bilinmektedir. 

 

3.1. İklim Çeşitleri 
 

İklim, belirli bir yerdeki sıklıkla gözlenen hava şartlarının bir genellemesidir. Hava 

şartları ise belirli bir zaman dilimi içerisinde gözlenen hava olaylarıdır. İklim ve hava 

şartlarını karıştırmamak gerekir. İklim sistemi çeşitlilik göstermektedir. Belli başlı iklim 

tipleri şunlardır:  

 

 Sıcak iklimler 

 

 Ekvatoral iklim: Her mevsim yağışlı olmakla birlikte ekinoks 

tarihlerinde (güneş ışınlarının 21 Mart ve 21 Eylül tarihlerinde ekvatora 

dik düşmesi, her yerde gece ve gündüzlerin eşit olması) yağış maksimum 

düzeye erişir. 

 Tropikal iklim: Güneş ışınlarının dik geldiği yaz ayları yağışlı, kışlar 

kuraktır. 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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 Muson iklimi: Muson rüzgârlarının etki alanlarında görülür. Kış 

mevsimi kuraktır. 

 Çöl iklimi: Sıcak ve kurak iklimdir. Yağışlar yok denecek kadar azdır. 

 

 Ilıman iklimler 

 

 Akdeniz iklimi: Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. 

 Okyanusal iklim: Yazlar fazla sıcak, kışlar da fazla soğuk olmaz. En 

fazla yağış sonbaharda görülür. 

 Karasal iklim: Kışlar çok soğuk geçer ve uzun sürer. Yazlar ise sıcaktır. 

 Step iklimi: Yarı kurak iklimdir. En fazla yağış, ilkbaharda ve yazın 

düşmektedir. 

 

 Soğuk iklimler 

 

 Tundra iklimi: Kutup altı iklimidir. Sıcaklığın çok düşük olduğu bir 

iklim tipidir. 

 Kutup iklimi: Yağışlar son derece az ve kar şeklindedir. 

 

İklim tipleri, yerkürenin yaklaşık 4,5 milyar yıllık jeolojik tarihi boyunca milyonlarca 

yıldan on yıllara kadar tüm zaman ölçeklerinde doğal olarak değişme eğilimi göstermiştir. 

En son ve en önemli iklim değişiklikleri, buzul ve buzul arası dönemde oluşmuştur.  

 

Ancak 19. yüzyılın ortalarından beri iklimdeki doğal değişebilirliğe ek olarak ilk kez 

insan etkinliklerinin de iklimi etkilediği yeni bir döneme girilmiş ve küresel ortalama yüzey 

sıcaklığı yaklaşık 0,5 °C’lik bir artış göstermiştir. Bu yüzden iklim değişikliği, küresel iklim 

sisteminde değişikliklere neden olabilecek doğal iç ve dış kuvvetlerin ve etmenlerin yanı sıra 

sera gazı birikimlerini arttıran insan etkinlikleri de dikkate alınarak tanımlanmakta ve 

değerlendirilmektedir. Buna göre doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin 

bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan değişikliğe “iklim değişikliği” 

denir.  

 

Dünya iklimi asırlardan beri bazen ısınma bazen de soğuma devrelerinden geçer. 

İçinde bulunulan dönemde nispeten soğuma periyoduna girilmiş olması gerekiyordu. Ancak 

sürdürülen bir dizi araştırmalar ve gözlemler sonucunda dünya ikliminin soğuk bir döneme 

değil aksine tehlike yaratacak ölçüde sıcak bir devreye girdiği görülmüştür. 

 

Sanayi devriminin başlangıcından ve özellikle 20. yüzyılın başından itibaren sera 

gazlarının atmosferdeki bulunma oranlarında sürekli bir artış olduğu bilinmektedir. Bu artış 

doğal dengenin giderek bozulmasına neden olmaktadır. İklim değişikliğinin ana konusu bu 

gerçekte düğümlenmektedir. Doğal olarak bulunması gereken düzeyden daha fazla mevcut 

olan sera gazları, olması gerekenden daha sıcak bir ortam yaratmaktadır.  
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Resim 3.1: Güneş ışınlarıyla ısınan ama içindeki ısıyı dışarıya bırakmayan seralara benzeyen 

dünyada doğal dengenin giderek bozulması 

 

3.2. Sera Etkisinin İklim Değişimine Etkileri 
 

Özellikle sanayi devriminin başlangıcından itibaren sera gazlarının atmosferdeki 

konsantrasyonlarında sürekli bir artış meydana gelmiştir. İnsan faaliyetleri sonucunda 

meydana gelen bu artış, iklim sisteminin doğal dengesinin giderek bozulmasına neden 

olmaktadır.  

 

Modern insanoğlu aktiviteleri, fosil yakıtların kullanımı, ormanların yok oluşu, tarım 

alanlarının bozulması, büyük miktarda karbondioksit ve diğer sera gazlarının atmosfere 

salınmasına sebep olmaktadır. Bunun sonucunda dünya, güneşin altına park edilmiş bir 

arabanın içi gibi ısınmaktadır. 

 

Sera etkisi dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığını değiştireceği için uzun vadece 

iklimlerde değişimler, buzulların erimesi, mevsimlerin kayması, yağış rejimlerinin değişmesi 

ve tarım alanlarının verimsizleşmesi gibi çok ciddi sorunlara neden olabilecektir. 

Küresel ısınma ve iklim değişimi birbirini tetiklemektedir. Buna bağlı olarak meydana 

gelebilecek etkiler şunlardır: 

 

 Buzulların erimesi 

 Deniz suyu seviyesinin yükselmesi 

 Seller, su taşkınları  

 Kıyı kesimlerde toprak kaybı 

 Temiz su kaynaklarının denize karışması ve su sorunu 

 Yüksek sıcaklık artışıyla görülen aşırı buharlaşma ve kuraklık 

 Yangınlar 

 Göl ve ırmak sularında azalma 
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 Bu değişimlere dayanamayan bitki ve hayvan türlerinin yok olması ve salgın 

hastalıkların gelişmesi 

 Oluşacak göç dalgasıyla yerel ve evrensel ölçekte taşıma kapasitesinin aşılması 

ve bunun sonucunda sorunların yaygınlaşması 

 

 

Resim 3.2: Aşırı buharlaşma ve kuraklığın küresel ısınma ve iklim değişikliğinin birbirini 
tetiklediğinin göstergesi 

 

3.3. Isınma ve Sıcaklık Yükselmesi 
 

Bir cismin kendisinden daha sıcak bir ortamla veya ışıkla temas etmesi sonucunda 

sıcaklığının artmasına “ısınma” denir. Isınma; üç yolla olur: 

 

 Temas yolu ile ısınma: Bir cisim kendisinden daha sıcak bir ortamla veya bir 

cisimle temas ettiğinde sıcak cisimden soğuk cisme doğru bir ısı akışı olur ve bu 

akış iki cismin sıcaklığı eşitlenene kadar devam eder. 

 Konveksiyon yolu ile ısınma: Isınan yer yüzeyi temas ettiği havayı ısıtır ve 

ısınan hava yükselerek konveksiyon akımı doğurur. İşte ısınan havanın 

yükselmesiyle ortaya çıkan hava hareketleri sonucu ortaya çıkan ısınma şeklidir. 

Örneğin, bir sobanın veya kalorifer peteğinin üzerindeki havayı ısıtması ve bu 

havanın da konveksiyon akımıyla odayı ısıtması vb. 

 Işıma (radyasyon) ile ısınma: Bir ışık kaynağının temas ettiği yüzeyleri 

uzatma ısıtmasıdır. Bu tür ısınmada ışık kaynağı ile cisim arasında herhangi bir 

maddi ortam veya temas yüzeyi olması gerekmez. 

 

Küresel ısınmanın sebebi ise atmosferde artan sera gazlarıdır. Karbondioksit, su 

buharı, metan vb. gazların güneşten gelen radyasyonun bir yandan dış uzaya yansımasını 

önleyerek diğer yandan da bu radyasyondaki ısıyı soğutarak yerkürenin fazlaca ısınmasına 

yol açar. Bulutlar, güneşten gelen radyasyonun bir bölümünü dış uzaya yansıtırken bir 

bölümünü de yeryüzüne geçirir. Dış uzaya yansıyan radyasyon yeniden bulut kütlesi ile 
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karşılaştığında aynı olaylar yaşanır, yansıtılır, soğutulur, dış uzaya kaçar. Bu mekanizma 

küresel ısınmaya yeni bir katkı sağlamaktadır. 

 

 

Resim 3.3: Sera gazlarının güneşten gelen radyasyonun bir yandan dış yüzeye yansımasını 

önleyerek ve diğer yandan da radyasyondaki ısıyı soğutarak dünyanın fazla ısınmasına neden 

olması 

 

Güneş ışınları yeryüzüne gelirken her atmosfer katmanında kısa dalga boyundaki 

zaralı ışınları değişik olaylarla tutarak yeryüzüne ulaşmasını engeller. 

 

Küresel ısınmada dünyaya ulaşan güneş enerjisi ile dünyadan güneş ışınlarıyla ısınan 

yerkürenin üzerindeki hava tabakasını onu yükseltmesi (konveksiyon) ile yayılan ısı 

enerjisinin arasındaki dengenin dünya lehine bozulması ile oluşmaktadır. Diğer bir ifade ile 

yerküreye ulaşan ve emilen güneş ışınları ile aktarılan enerji normalde yeryüzünden ısı 

enerjisi şeklinde yayılırken sera gazlarının miktarlarının artması ile bu yayılma engellenince 

atmosferin ve dünyanın sıcaklığı yükselir. Az da olsa bu sıcaklık yükselmesi buzulların 

erimesi ve buzul dağlarının kopmasına neden olur. Bu olaylar sonucu, okyanusların su 

seviyesi yükselir. Düşük seviyedeki yerleşim yerleri su altında kalır. Ama asıl büyük tehlike 

değişimine neden olmasıdır. Bazı sıcak hava akımlarının oluşumu engellenir, bu şekilde 

ısınan ve sıcak iklime sahip bölgelerde hava soğur, iklim değişir. Bunun sonucu bazı 

bölgeler daha çok bazı bölgeler daha az yağmur veya daha çok yağmur alır. Bir yandan 

çölleşme, bir yandan sel baskını ve buzullar oluşur. 
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Resim 3.4: Bulutların güneşten gelen radyasyonun bir bölümünü dış uzaya yansıtırken bir 

bölümünü de yeryüzüne geçirmesi 

 

Sera etkisi yaratan gazların salınımı engellenmezse 2100’e kadar ortalama küresel 

sıcaklığın 1,4 ile 5,8 °C artması beklenmektedir. Bu durum şöyle özetlenebilir: Medeniyetin 

ortaya çıkışından beri küresel ortalama sıcaklık sadece 1°C artmıştır. Sera etkisi yaratan 

gazların salınımı hemen kesilse bile bu etki uzun bir süre daha devam edecektir. 

 

3.4. Hava Durumu Değişiklikleri 
 

Atmosferin bütün şartları “hava durumu” olarak tanımlanır. Sıcak-soğuk, kuru-yağışlı, 

güneşli-bulutlu, rüzgârlı veya durgun ne olursa olsun hava durumu söz konusudur. Hava 

durumu günden güne değişir ve bu değişimlerin bir yıl içindeki topluca etkileri mevsimleri 

oluşturur. 

 

Havadaki değişikliklere sebep olan nedenler çeşitli ve gerçekten çok karmaşıktır. 

Fakat bu konuda en büyük ve en önemli etken güneştir. Güneşin sıcaklığı suyu buharlaştırır 

ve havayı ısıtır. Böylece gökyüzünde su buharını taşıyan sıcak hava akımları yükselir. 

Havanın soğumasıyla havadaki su buharı yağmura, daha şiddetli ısı düşmelerinde kar 

yağışına dönüşür. Bunlar yavaş yavaş ya da birden şiddetli olur.  

 

İklim değişiminin etkisiyle küresel anlamda çok daha sert hava olayları ortaya 

çıkmaktadır. Kıyı bölgelerde yağış miktarı artarken iç bölgelerde ise sıcak havanın etkisiyle 

kuraklık baş göstermektedir. Artan fırtınalar ve deniz seviyeleri nedeniyle daha çok sel 

meydana gelmekte ve bununla birlikte hava sıcaklıkları bölgelere göre çok büyük farklılıklar 

göstermektedir. 
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Resim 3.5: İklim değişiminin etkisiyle küresel anlamda çok daha sert hava olaylarının ortaya 

çıkması 

 

3.5. İklim Değişimlerinin Etkileri 
 

İklim değişiklikleri çok ciddi boyutlarda çevresel sorunlara yol açmaktadır. Bu 

sorunların başlıcaları şunlardır: 

 

 Ozon tabakasının incelmesi: Halokarbonlar ve sera gazları, zararlı 

radyasyonun yeryüzüne ulaşmasını engelleyerek dünyadaki yaşamın en önemli 

kaynaklarından biri olan atmosferdeki ozon tabakasının incelmesini ve böylece 

işlevini tam olarak yerine getirmemesine neden olmaktadır. 

 Kentsel ve bölgesel hava kirliliği: Kentsel alanlarda ulaşım ve ısınma için fosil 

yakıtların kullanılması sadece sera gazları emisyonunu arttırmaz, bunun yanı 

sıra aynı anda hem havayı kirleten hem de ozon tabakasına zarar veren gaz ve 

bileşiklerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu gaz ve bileşikler, bitkilerin yok 

olmasını sağlayan asit yağmurlarının da nedenidir. 

 Çölleşme: Toprak kalitesinin bozulması ve gıda üretiminde azalma demektir. 

 Biyolojik çeşitlilikte azalma: Doğal alanların tarım ve yerleşime açılması iklim 

değişikliğinin yoğunluğunu arttırmaktadır ve bu nedenle hassas ekosistemler ve 

biyolojik çeşitlilik olumsuz yönde etkilenmektedir. 

 Ormanların azalması: Dünyanın akciğerleri ve yaşamın en önemli 

kaynaklarından biri olan ormanların tarım ve yerleşime açılması veya ısınma 

sonucu yangınlarla yok olması iklim değişikliklerini hızlandırmakta ve 

ekosistemi geri dönülmez bir biçimde yok etmektedir. 
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 Su kaynaklarının kalite ve miktarındaki azalma: İklim değişikliği, kar 

yağışını ve buz tabakalarını olumsuz yönde etkileyerek su arzının azalmasına 

yol açmaktadır. Artan hava sıcaklığı ve nüfus, su talebini arttırarak suyun 

kalitesinin azalmasına yol açmaktadır. Öte yandan iklim değişikliği, su 

ekosistemlerini olumsuz yönde etkilemek suretiyle su kaynaklarındaki biyolojik 

çeşitliliği ortadan kaldırmaktadır. 

 

İklim değişikliği, çevresel sorunların yanı sıra ayrıca insanların her türlü faaliyeti 

üzerinde ciddi değişiklikler meydana getirme potansiyeline sahiptir. Dünyanın her tarafında 

doğal kaynaklar ve geçim vasıtaları üzerinde dramatik değişikliklerin oluşması 

sosyoekonomik sorunların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Sosyoekonomik sorunların 

başlıcaları şunlardır: 

 

 Yoksulluk: İklim değişikliklerinin en rahatsız edici yönü, bu değişiklikler 

sonucu ortaya çıkan sonuçlardan yoksulların diğer kişilere göre daha orantısız 

bir biçimde etkilenmesi ve gelir dağılımındaki mevcut farklılıkların artmasıdır. 

Yetersiz teknoloji, katılım ve kurumlar nedeniyle iklim değişikliğinden daha 

çok etkilenen yoksul kesimler, tarım ve yerleşim için ormanların azalmasına 

neden olarak iklim değişikliğinin şiddetlenerek artmasına da katkıda bulunur. 

 İktisadi büyüme ve kalkınmanın sürdürülememesi: İktisadi kalkınmanın 

yapısı ve büyüklüğü ile iklim değişikliğinin kaynağı olan sera gazları emisyonu 

arasında yakın bir ilişki vardır. Hizmetler sektörü ağırlıklı bir ekonomiye 

kıyasla enerji-materyal yoğun malların üretildiği bir ekonomide sera gazları 

emisyonu daha fazladır. İklim değişikliğinin tarım, su ihtiyacı ve ekosistemler 

üzerindeki olumsuz etkisi iktisadi faaliyetlerin ve kalkınmanın sürdürülmesini 

tehlikeye atmaktadır. 

 Sağlık: İklim değişikliği, salgın hastalıkların artmasına yol açarak ısı 

dalgalarının oluşmasına neden olup hava koşullarındaki değişkenliği arttırarak 

ve havanın kalitesini azaltarak ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına yol 

açar. 

 Güvenlik: İklim değişiklikleri sonucunda oluşacak su kıtlığı ve kuraklık sonucu 

belirli bölgelerin insan yerleşimine uygun bir yer olmaktan çıkması kıtasal 

göçleri ve su savaşlarını gündeme getirmektedir. 

 

3.6. İnsanların İklim Değişimindeki Rolü 
 

Dünya, var olduğundan bu yana iklim değişikliklerine sıkça maruz kalmıştır. Bu iklim 

değişikliklerinde insanların da çeşitli faaliyetleri sonucu katkıları bulunmaktadır. Bu 

faaliyetler ve iklim değişikliğine katkı oranları şöyledir: Enerji kullanımı  % 49, nüfus artışı, 

kentleşme ve sanayileşme % 24, ormanların tahribi  % 14, tarım % 13’ tür. 

 

 Enerji kullanımı: İnsanoğlu fosil kaynaklarını bu hızla kullandığı takdirde 

petrol ve gaz yataklarının içinde bulunduğumuz yüzyılda, kömür yataklarının 

ise 300 yıl içinde tükeneceği kaçınılmaz bir gerçektir. Dünyamızın bu 

kaynakların hızla tükenişini bekleme lüksü yoktur. Bu nedenle doğaya zarar 
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vermeyen yenilenebilir; güneş, rüzgâr, dalga jeotermal ve biyokütle gibi enerji 

kaynaklarına yönelmek gerekir. 

 

 

Resim 3.6: Doğaya zarar vermeyen yenilenebilir; güneş, rüzgâr, dalga jeotermal ve biyokütle 

gibi enerji kaynaklarına yönelme 

 

 Nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme: Nüfusun artışı, kentleşme ve 

sanayileşmenin hızlanması sonucu çevreye bırakılan atıkların gerek miktarı 

gerekse türlerinde artış olmuştur. Bu faktörlerin artması çevre kirliliğinin 

boyutlarını, katı atık kirliliğinden asit yağmurları olarak şekillenen bölgesel 

kirliliğe ve küresel ısınma ile ozon tabakasının delinmesi olarak ortaya çıkan 

küresel kirletmeyi genişletmiştir. 

 0rmanların tahribi: Orman tahribi nedenlerinin en başta geleni, onun sadece 

basit bir ağaç topluluğu olarak düşünülmesidir. Oysa orman, gelişigüzel bir 

araya gelmiş ağaç toplulukları olmayıp son derece ilginç doğal bir sistem, 

ekolojik bir sistemdir. Buradan da anlaşılacağı üzere orman bir yaşam birliği 

olarak nitelendirilebilir. Orman yangınları, ihmal, dikkatsizlik, kaçak yapılaşma 

ve arazi açmak için ağaçların bilinçsizce kesilmesi gibi sebepler yüzünden 

ormanlar tahrip olmaktadır. Bunun sonucunda ekosistemlerin doğal dengesi 

bozulmakta, ormanda yaşayan canlı türleri ve bu türlerin çevreleri yok olmakta, 

toprak zenginliği kaybolmaktadır. Bu olumsuz gelişmeler sonucunda bitki 

örtüsü, toprak ve organik maddelerin karbon dengeleri bozulduğundan 

ormanlar, ihmal yüzünden bir karbondioksit ve felaket kaynağı hâline 

gelmektedir. 

 Tarım: Günümüzde tarımsal üretim miktar verimini arttırmak için kaliteli 

tohumlar kullanılsa bile bol sulama ile verim artacağından gerek yeraltı gerekse 

yer üstü su kaynakları temiz ve planlı kullanılmamaktadır. Anız tahribi 

yapılmakta bu da suyun toprakta muhafazasını engellemektedir. Tarımsal 

gelişme ile tarım ilacı kullanımı da önemli ölçüde artmaktadır. Bu durum toprak 
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ve su kirliliğine sebep olmaktadır. Gübrenin toprak analizi yapılmadan 

bilinçsizce kullanımı sonucunda önemli boyutta çevre kirliliği ortaya 

çıkmaktadır. Bu da önemli boyutta enerji ve finansman kaybına neden 

olmaktadır. Kimya endüstrisi tarafından çok sayıda yapay hormonlar 

geliştirilmiştir. Yapay hormonların bazı koşullarda doğal olanlarına göre daha 

da etkili olduğu ve doğal hormonların yerini alabileceği tespit edilmiştir ve 

tarım alanında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bunun sonucunda da 

bu hormonların en önemli olumsuz etkisi gıda maddelerinde birikmeleri ve 

doğal dengeyi bozmalarıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Küresel ısınmanın iklim üzerindeki etkilerini anlatan bir sunu hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Küresel ısınmanın iklim üzerindeki 

etkilerini araştırınız. 

 Yazılı ve görsel basından 

yararlanabilirsiniz. 

 İlinizde çevre ile ilgili kurum ve kuruluş 

yetkililerinden bilgi alabilirsiniz. 

 Dünya ve ülkemizdeki etkilerini 

inceleyiniz.  

 Sera etkisinin Dünya ve ülkemiz iklim 

değişimine etkilerini 

karşılaştırabilirsiniz. 

 Isınma ve sıcaklık yükselmesinin Dünya 

ve ülkemizdeki etkilerini 

yorumlayabilirsiniz. 

 Dünya ve ülkemizdeki hava durumu 

değişikliklerinin nedenlerini küresel 

ısınma açısından değerlendirebilirsiniz. 

 İklim değişimlerinin Dünya ve 

ülkemizdeki etkileri ve sonuçlarını 

yıllara göre listeleyebilirsiniz. 

 İnsanların iklim değişimindeki rolünü 

Dünya ve ülkemiz açısından 

örneklendirebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri doküman hâline 

getiriniz. 

 İlk önce çevre kirliliği yaratan sorunlara 

yer verebilirsiniz. 

 Dünya ekolojisi üzerindeki bilgilere yer 

verebilirsiniz. 

 Türkiye ekolojisi üzerindeki bilgilere 

yer verebilirsiniz. 

 Bilgilerinizin bütünlük oluşturmasına 

dikkat edebilirsiniz. 

 Dokümanlarınızla ilişkili görseller elde 

ediniz. 

 Afişler, broşürler vb. görsellerden 

yararlanabilirsiniz. 

 Kendiniz fotoğraflar çekebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri sunu hâline 

getiriniz. 

 Bilgisayarda hazırlayabilirsiniz. 

 Kendiniz yazarak dosya 

oluşturabilirsiniz. 

 Asetat kâğıtlarına yazarak tepegöz 

yardımı ile sunabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Sununuzu anlatınız. 

 Etkili ve vurgulayıcı konuşmaya dikkat 

edebilirsiniz. 

 Akıcı ve anlaşılır olmasına dikkat 

edebilirsiniz. 

 Anlatımınızı dikkat çekici görsellerle 

destekleyebilirsiniz. 

 Zamanı ve enerjinizi verimli kullanmaya 

özen gösterebilirsiniz. 

 Soruları yanıtlandırmaya dikkat 

edebilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Belirli bir yerdeki sıklıkla gözlenen hava şartlarının genellemesine “iklim” denir. 

 

2. (   ) İklim değişimi sonunda meydana gelen etkilerden biri de göl ve ırmak sularının 

çoğalmasıdır. 

 

3. (   ) Bir ışık kaynağının temas ettiği yüzeyleri uzatma ısıtması “konveksiyon ısınma” 

dır. 

 

4. (   ) Güneş ışınları yeryüzüne gelirken her atmosfer katmanında kısa dalga boyundaki 

zararlı ışınları tutarak yeryüzüne ulaşmasını engeller.  

 

5. (   ) Hava durumu günden güne değişir ve bu değişimin etkileri, bir yıl içindeki 

topluca etkileri mevsimleri oluşturur. 

 

6. (   ) Nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşmenin iklim değişikliğine etkisi % 24’tür. 

 

7. (   ) İklim ve hava şartları aynı anlama gelmektedir. 

 

8. (   ) Orman tahribinin nedenlerinin en başta geleni, onun sadece basit bir ağaç 

topluluğu olarak düşünülmesidir. 

 

9. (   ) İklim değişikliği, kar yağışını ve buz tabakalarını olumsuz yönde etkileyerek su 

arzının azalmasına yol açmamaktadır. 

 

10. (   ) İklim değişiminin etkisiyle küresel anlamda çok daha sert hava olayları ortaya 

çıkmaktadır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

 

Küresel ısınmanın ülkemizdeki etkilerini araştırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Küresel ısınmanın Türkiye’nin iklimine, canlı türlerine, doğal afetlerin 

oluşumuna, tarımsal faaliyetlerine, orman yangınlarına, ulaşımına ve su 

kaynaklarına olan etkilerini araştırınız. 

 Araştırmalarınız hakkında döküman hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4. KÜRESEL ISINMANIN TÜRKİYE 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
 

Türkiye, subtropikal kuşakta kıtaların batı bölümünde oluşan ve Akdeniz iklimi olarak 

adlandırılan bir büyük iklim bölgesinde yer almaktadır. Üç yanı çevrili ve ortalama 

yüksekliği yaklaşık 1100 metre olan Türkiye’de birçok alt iklim tipi belirtilmiştir. İklim 

tiplerindeki bu çeşitlilik, Türkiye’nin yıl boyunca polar ve tropikal kuşaklardan kaynaklanan 

çeşitli basınç sistemleri ve hava tiplerinin etki alanına giren bir geçiş bölgesi üzerinde yer 

almasıyla bağlantılıdır. Buna topoğrafik özelliklerinin karmaşıklığı ve kısa mesafelerde 

değişme eğiliminde olması vb. fiziki coğrafi etmenler de eklenebilir. 

 

4.1. İklim 
 

İklim değişimi varsayımları genellikle 2070–2100 yılları arasında atmosferdeki 

karbondioksit oranlarının günümüzden en az iki kat ve daha fazla olacağı üzerinedir. Buna 

göre; Türkiye üzerinde yıllık ortalama sıcaklıktaki artış 2,5–4 °C arasında olmakla beraber 

özellikle Ege Bölgesi ve Doğu Anadolu’nun önemli bir kısmındaki artış 4 °C’ye 

ulaşmaktadır. Bölgedeki yıllık ortalamadaki bu değişimin asıl nedeni ise yaz aylarındaki 

Avrupa kaynaklı sıcak hava dalgasıdır. 

 

Sıcaklık artışı mevsim geçişlerini de etkilemektedir. Ülkemiz üzerinde yaz mevsimi 

ilkbahar ve sonbahar aylarını da kapsayacak şekilde genişleyecektir. Yağış açısından önemli 

değişiklikler yaşanacaktır. Özellikle kış aylarında Türkiye’nin Ege, Akdeniz ve Güneydoğu 

Anadolu’yu da kapsayan güney bölümünde % 20 ile % 50 arasında yağış azalması 

beklenmektedir. Karadeniz Bölgesi ise aynı oranda olmasa da önemli ölçüde yağış artışıyla 

karşı karşıyadır. Rüzgâr değişimleri güney bölgelerimize nem girişini yavaşlatacak ve 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 
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yağışın azalmasına sebep olacaktır. Yine yağıştaki değişimin belirli olduğu sonbahar 

mevsiminde ise Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun bir kısmını kapsayan bölgede % 50’yi 

aşan artışlar beklenmektedir. 

 

 

Resim 4.1: Ülkemiz üzerinde yaz mevsiminin ilkbahar ve sonbahar aylarını da kapsayacak 

şekilde genişlemesinin beklenmesi 

 

4.2. Canlı Türleri 
 

İklim değişikliğinin ülkemizdeki doğal ekolojik sistemlerin bileşimini ve üretkenliğini 

bozacağı ve biyolojik çeşitliliği azaltacağı kaçınılmaz olacaktır. Ancak bazı ekosistemler, 

iklimdeki değişikliğe çabuk karşılık verirken bazıları oldukça yavaş karşılık verir. Tek tek 

türler iklimdeki değişikliğe ve bozulan iklimsel rejimlere farklı düzeyde ve farklı biçimde 

tepki vereceğinden birçok ekosistemin yapısı, bileşimi, üretkenliği ve coğrafi dağılışı 

bozulacaktır. Artan olumsuzluklar biyolojik çeşitlilikte azalmaya ve istenmeyen türlerde 

artışlara yol açabilecek, organizmanın yerleştiği ve yaşadığı yerlerde bölünmeler, iklime 

bağımlı türlerin göçü için yeni engeller yaratabilecektir. 

 

Bu tür olumsuzlukları hafifletmek amacıyla kuzey-güney ve doğu-batı yönlü 

koridorda özel olarak ayrılmış ve düzenlenmiş parklar ile rezerv alanlarına ihtiyaç vardır. 

İklim değişiklikleri ve onunla bağlantılı tüm değişiklikler madde ve besin döngüsünü, atık 

kalitesini, akarsu rejimini ve akışını, toprak erozyonunu, hava kalitesini ve iklimi kontrol 

ederek mal ve hizmet üretimine katkı sağlayan canlı ekosistemleri etkileyecektir. 

 

Türkiye’de ısı dalgalarında gözlenen artış nedeniyle ortaya çıkan ölümlerde ve vektör 

dağılımına bağlı olarak bazı bulaşıcı hastalıklarda artış beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının 

artmasına bağlı olarak sivrisinek yaşama alanlarının genişlemesi nedeniyle etkilenen canlı 

türleri de artacaktır. Artan çevresel afetler sonucunda hem bitki hem hayvan türlerinde 

çevresel göçlerin artması, su ve besin kaynaklarının azalmasıyla ilişkili beslenme 
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bozuklukları ve su kaynaklı hastalıkların artması gelecekte Türkiye için sorunlarından 

olacaktır. 

 

 

Resim 4.2: Hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak sivrisinek yaşama alanlarının 

genişlemesi nedeniyle etkilenen canlı türlerinin de artması 

 

4.3. Doğal Afetler 
 

Türkiye farklı iklim etkenlerinin yanı sıra karmaşık topoğrafik yapısı ve zengin 

biyolojik çeşitlilik içeren bitki örtüsü nedeniyle iklimsel değişkenliklere karşı çok hassas bir 

ülkedir. Bu hassaslığından dolayı Türkiye küresel iklim değişiminden olumsuz 

etkilenecektir. Türkiye’de küresel iklim sonucu şu doğal afetlerin artması beklenmektedir: 

 

4.3.1. Kuraklık (Kıtlık, Orman Yangınları, Sıcak Hava Dalgaları, Tarımsal 

Haşereler) 
 

Sosyoekonomik etkileri, kalıcılığı ve çözüm bulmadaki zorluğu nedeniyle dünyadaki 

en tehlikeli doğal afettir. Şehirlerde kullanma suyu kıtlığının yanı sıra tarımsal ürün ve 

hidroelektrik üretiminde de büyük düşüşlere neden olabilir. Bu nedenle su havzalarının ve 

tarım alanlarının korunması büyük önem teşkil etmektedir. Ayrıca kuraklık, ülke içinde şehir 

sınırlarını aşan sularda da büyük sıkıntılara yol açabileceğinden Türkiye için kuraklık daha 

belirgin ve çok daha büyük bir tehlikedir. Kuraklığa bağlı bu tehlikeler üç ana başlık altında 

toplanır: 

 

 Ekonomik etkileri 

 Ekim alanlarının verimliliğinin azalması ve ürün kalitesinde düşüklük ve 

kayıp 

 Böcek istilası ve bitki hastalıkları 

 Süt ve çiftlik hayvanları kaybı 

 Otlakların verimliliğinin azalması 

 Halka açık otlakların kapatılması veya sınırlandırılması 
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 Hayvanlar için su ve besin temin edilememesi 

 Kereste üretiminde kayıplar 

 Orman yangınları 

 Ağaç hastalıkları ve orman alanlarının verimliliğinin azalması 

 Balık yetiştirme alanlarına zararı ve balık üretiminde kayıplar 

 Suyun azalmasından dolayı yavru balıkların kaybı 

 Ulusal büyümede kayıp, ekonomik gelişmede gecikme 

 Yiyecek üretiminde düşüş ve yiyecek stoklarında azalma 

 Finansal kaynak bulmada zorluk (kredi riski ) 

 Nehir ve kanalların denizciliğe olan katkılarında kayıplar 

 Yeni ve ilave su kaynaklarının geliştirilmesinde ve suyun taşınmasında 

pahalılık 

 Çiftçi gelirlerinde ve tarımsal üretimin doğrudan (direkt) bağlı olduğu 

endüstrilerde kayıplar 

 Enerjide kaynak azalması 

 Üretimde düşüşe bağlı işsizlik 

 

 Çevre etkileri 

 Toprakta su ve rüzgâr erozyonu 

 Balık ve bitki alanlarının zarara uğraması 

 Suyun kalitesine etkileri 

 Hayvan kalitesine ve hayvan doğal yaşamına etkileri 

 

 Sosyal etkileri 

 Yiyecek kıtlığı 

 Yoksullukta artış 

 Sosyal huzursuzluk 

 Kırsal alanlardaki yaşam seviyelerinde düşüş 
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Resim 4.3: Türkiye için kuraklık daha belirgin ve çok daha büyük bir tehlike 

 

4.3.2. Ani Seller (Şiddetli Yağmur ve Yıldırımlar) 
 

Kısa süreli ve şiddetli yağışlar neticesinde nehirlerde, su kanallarında yağmur 

sularının hızla yükselerek cadde ve sokaklarda akmasıyla oluşan, su altında bırakarak etkili 

olan hasarlardır. 

 

Ülkemizde iklim değişikliklerinin etkisiyle çok daha sert hava olaylarının ortaya 

çıkması beklenmektedir. Kıyı bölgelerde yağış miktarı artarken iç bölgelerde ise sıcak 

havanın etkisiyle kuraklık baş göstermektedir. Artan fırtınalar ve şiddetli yağmurlar sonucu 

seller meydana gelmektedir. 

 

 

Resim 4.4: Ani sellerin cadde ve sokakları su altında bırakarak hasarlara neden olması 

 

Ani seller sonucu Türkiye’yi bekleyen tehlikeler:  

 

 Enerji ve iletişim hatlarında tahripler 

 Toprak kaymaları ve akarsu yatağı genişlemesi 

 Ağaç ve bitki kayıpları 
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 Nehir yataklarında bulunan yerleşim alanlarının ve endüstriyel tesislerin 

yıkılması 

 Alt yapının kullanılamaz hâle gelmesi  

 Hayvan barınaklarındaki kayıplar 

 Canlı kayıpları 

 

4.3.3. Deniz Su Seviyesi Yükselmeleri 
 

İklim değişikliğinden en fazla deniz seviyesinin yükselmesinden dolayı kıyı 

bölgelerimiz etkilenecektir. Deniz suyu seviyesinin yükselmesi 8–20 km’lik kıyı şeridine 

sahip ülkemiz için çok önemli bir problemdir. Özellikle deniz su seviyesi artan bir hızla 

yükselmeye devam ederse gelecekte tuzlu suyu ve dalgalar, denizlerin fırtınalardan dolayı 

kabarması çok daha yıkıcı etkilere sahip olacaktır. Bu etkiler: 

 

 Alçak arazilerin su altında kalması 

 Plajlar ve dik sahillerde erozyon 

 Yeraltı ve yüzey sularının tuzlanması 

 Taban suyunun yükselmesi 

 Fırtına ve sel tahribatının artması 

 Deniz suyu seviyesinde yükselme 

 

4.4. Tarımsal Faaliyetler 
 

Atmosferik sera gazlarının artması sıcaklık, yağış gibi yerel iklim elemanlarındaki 

değişimler biyolojik çevreyi de tarımsal üretimi de etkiler. Karar vericiler açısından 

geleceğin iklim koşullarının tespit edilmesi bölgelerin yağış, sıcaklık istatistiklerinin 

bilinmesi önemlidir. Bölgesel iklimle ilgili dönemsel yağış, sıcaklık verileri bölgedeki 

ekolojik şartları gösterir. İklim şartları ekolojik koşulları da kontrol eden önemli 

faktörlerdendir. Bu nedenle iklim elemanlarındaki eğilimlerin bilinmesi biyolojik şartlardaki 

değişimlerin de belirlenmesine yardımcı olur. 
 

Türkiye nüfusunun % 45’inin geçimini tarımdan sağladığı düşünülürse ekonomisi 

açısından bu verilerin ne kadar önemli olduğu görülebilir. Atmosferik şartlardaki değişimler 

bitki büyümelerinde ve bazı bitkilerin Türkiye genelindeki dağılımında farklılıklara neden 

olmaktadır. Sadece sıcaklıktaki değişim bile Türkiye’deki tarımsal rekolteyi büyük ölçüde 

etkilemektedir. 
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Resim 4.5: Atmosferik şartlardaki değişimlerin bitki büyümelerinde bitkilerin Türkiye 

genelindeki dağılımında farklılıklara neden olması 

 

Büyüme mevsimi (don olmayan süre), küresel ısınmadan dolayı bazı bölgelerde 

uzamaktadır. Değişim bölgenin bitki tipine, su yönetimine ve enerji kullanımına yönelik 

tehlikeler de oluşturur. Bu nedenle iklim değişiminin olumsuz etkilerini azaltmak için 

planlamada daha geniş perspektifli yaklaşım izlenmelidir. Sıcaklıkların artmasına yönelik 

varsayımlar, aktif bitki büyüme mevsiminin uzamasını gündeme getirmektedir. Dolayısıyla 

sulama ihtiyacı da artmaktadır. 

 

4.5. Orman Yangınları 
 

Türkiye’de kullanılabilir suyun yarısı, erozyon ve toprak kaybının önlenmesi 

bakımından tarımın sigortası durumunda olan ormanlardan süzülerek elde edilmektedir. 

Türkiye’nin yıllık kullanılabilir su miktarının 107 milyar ton olduğu düşünülürse orman 

yangınlarının su kaynağı üzerindeki baskısı ortaya çıkar. Yanan her ağaç, Türkiye’deki su 

kaynaklarının yok olması anlamına gelmektedir. Ormanlarımız yok olduğu sürece 

kullanılabilir sularımız azalacak ve her geçen sürede tehlikeli boyutlara varacaktır. 

 

Yanan her hektar alan, hem doğadan hem de canlılardan bir parça götürmektedir. 

Türkiye yarı kurak bir ülke olmasından dolayı ve küresel ısınma sebebiyle günden güne artan 

kuraklık riskine karşı en önemli silahımız ormanlarımızdır. 

 

Orman yangınları ve orman zenginliğinin artmasına karşı mücadeleyle Çevre ve 

Orman Bakanlığı tek başına sorumlu değildir. Toplumun her kesimi konuda üzerine düşen 

görevi yerine getirmek zorundadır. 

 

Aynı zamanda gen kaynağı ile de gıda güvenliğinin temeli olan ormanlar tarımın 

sigortasıdır. Su kaynaklarının varlığı da çevresindeki ormanların varlığı ile sürekliliğinin 

sağlayabilir. Türkiye’de kuraklığın da etkisiyle tehlike altında olan su kaynakları ve yeraltı 

sularımız, orman yangınlarıyla daha trajik bir hâl alacaktır. 
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Resim 4.6: Yanan her hektar alanın hem doğadan hem de canlılardan bir parça götürmesi 

 

Doğal nedenlerle başlayan orman yangınlarında sıcaklık ve nem oranının büyük etkisi 

vardır. Türkiye’de görülen orman yangınlarının yazları sıcak ve kuru bir havaya sahip olan 

Akdeniz ve Ege kıyılarında görülmektedir. Türkiye’deki toplam 20 milyon 88 bin hektar 

orman alanının % 60’ı yangın riski altındadır. Bu alanın 7 milyon hektarının birinci derecede 

yangın riski altında olduğu bu bölgeler Akdeniz ve Ege kıyıları boyunca ilerlemektedir. 

 

Bu bölgelerde özellikle son yıllarda yaz mevsimi uzamakta ve sıcaklık mevsim 

normallerinin üzerinde seyretmektedir. Hava sıcaklığının yüksek seyretmesi gerek havadaki 

gerekse ağaçların gövdelerindeki nemi azaltır, yanıcı maddelerin yanma özelliği artar ve 

sıcak esen rüzgârlar yangınların yayılmasına yardımcı olur. 

 

Türkiye’deki orman yangınları 1980’li yıllara göre en az % 50 oranında artmakta yaz 

mevsiminde özellikle piknik yapanlar, orman işçileri, orman köylüleri ve ormanlık alandan 

geçen vatandaşların çok daha dikkatli olması gerekmektedir. Ormanlarımıza sıçrayacak en 

ufak bir kıvılcım bile sıcaktan kurumuş otları kısa sürede tutuşturabilir ve bu alev ağaçlara 

sıçrayabilir. Bu da ormanlarımızın yok olması demektir. 

 

4.6. Su Kaynakları 
 

Türkiye’nin toplam yüz ölçümü 780.000 kilometrekaredir. Yüksek dağlardaki küçük 

göllerle birlikte 120’den fazla doğal göl bulunmaktadır. Ayrıca 555 baraj gölü vardır. Tatlı 

suların en önemli yenilenebilir kaynağı yağışlardır.  

 

Türkiye ve yakın çevresinde Batı ve Güneydoğu Anadolu’da yıllık 4–5 1°C, kış 

mevsiminde 2–3°C sıcaklık artışı tahmin edilmektedir. Yağış rejimlerinde dengesizlik, 

yağışlarda Karadeniz Bölgesinde % 10–20 artış, iç ve güneyde % 30 azalma, kış aylarında 

Yukarı Fırat Havzasında azalma, kuzeyde Kafkas kıyı bölgesinde önemli artış, değişmeyen 

yaz yağışları ve biraz artacak sonbahar yağışları tahmin edilmektedir. 
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Gerek sıcaklık artışı sonucu terleme ve buharlaşmanın artması gerekse yağışlardaki 

azalma ve yağış rejimindeki değişiklikler nedeniyle barajlarımızda su azalmakta ve iç ve 

güney kesimlerde kuraklık riski artmaktadır. 

 

Kuraklığın doğal ekosistemler üzerindeki olumsuz etkilerinin sosyal ve ekonomik 

yansımaları olacaktır. Ulusal büyümede yavaşlama, finansal kaynak bulmada zorluk, kredi 

riskinin artması, yeni ve ek su kaynaklarının pahalılaşması, üretimdeki düşüşe bağlı işsizliğin 

artması ve vergi gelirinde kayıplar ortaya çıkacaktır. Bu durumda kıtlık, yoksulluk, yaşam 

kalitesinin düşmesi, iç göç ve sosyal huzursuzluk meydana gelir. Beklenen bir başka etki de 

karlı kaplı alanların her geçen gün azalmasıdır.  

 

 

Resim 4.7: Yağışlardaki azalma ve yağış rejimindeki değişiklikler nedeniyle suyun azalması 

 

Küresel ısınmayla birlikte dünyadaki biyomların (Atmosferin katmanlarından biri olan 

biyosferin aynı iklim koşullarının ve aynı bitki örtüsünün egemen olduğu geniş bölümü)  

kuzeye kayacak olması (150–500 km) ülkemizin dünyanın en riskli bölgelerinden biri olduğu 

anlamına gelmektedir ve Türkiye’nin güneyinde bir çöl kuşağı yer almaktadır. 

 

Önümüzdeki yıllar içinde bu kuşağın kuzeye ilerlemesiyle başta Orta ve Güneydoğu 

Anadolu olmak üzere çölleşme büyük bir öngörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevcut su 

kaynaklarının gereksinim duyulan su miktarlarını karşılayamaması nedeniyle ortaya çıkan su 

baskısı ulusal ve bölgesel düzeyde artacaktır. Bunun en önemli göstergelerinden biri Seyfe 

Gölü, Akşehir Gölü gibi sulak alanların yok olmaya yüz tutmasıdır. Konya kapalı havzasında 

yeraltı su seviyesinin ikinci ürün ve yanlış sulama nedeniyle çekilmesidir. 
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Resim 4.8: Küresel ısınmayla birlikte ülkemizde mevcut su kaynaklarının gereksinim duyulan 

su miktarını karşılayamaması nedeniyle ortaya çıkan su baskısının artması 

 

4.7. Ulaşımın Küresel Isınmaya Etkisi 
 

Türkiye’deki enerji politikalarındaki hatalı tercihler, iklim değişiminin sonuçlarıyla 

birleşip yeni sorunlar getirmektedir. 

 

 

Resim 4.9: Türkiye’de ulaşımın % 95’inden fazlasının kara yolu ile yapılmasından dolayı 

karbondioksit salınımının olumsuz etkilenmesi 

 

Ulaşım da bu sorun yaratan sektörlerden bir tanesidir. Enerji konusunda kömür gibi 

fosil yakıtların yerine kullanılabilecek altarnetif kaynaklar olmasına karşın ulaşımda petrolün 

yerine konacak yakıt yok gibi görünmektedir. Türkiye’de ulaşımın % 95’inden fazlası 

karayolu ile yapılmaktadır. Sivil havacılıkla taşımacılık son yıllarda artış göstermiştir. Tüm 

bunlar karbondioksit salınımını olumsuz etkilemektedir. Türkiye’de taşıma türleri arasında 
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dengesiz ve verimsiz bir ulaşım sistemi vardır. Yurt içi yük taşımacılığında kara yolunun 

payı %  95 seviyesine ulaşmış, deniz yolu yük taşımacılığının payı % 2,8 seviyesine 

gerilemiş ve demir yolu taşımacılığı % 4,7’dir. Özellikle kent içi ulaşımda toplu taşıma, 

bisiklet kullanımı ve yürüme olanaklarını zayıflatan otomobil merkezli ulaşım sistemleri, 

hem çevre için hem de bireyin can güvenliği açısından bir tehdit durumundadır. 

 

Küresel ısınma ve trafik kazaları aynı nedenlerden beslenen problemlerdendir. 

Özellikle ülkemizde yıllardır izlenen kara yolu ağırlıklı ulaşım politikaları, buna bağlı ortaya 

çıkan otomobil merkezli ulaşım sistemleri ve bu ortamsal koşullara uyum sağlayan insan 

davranışları bu iki sorunu da beslemektedir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

1990 yılından günümüze kadar küresel ısınmanın Türkiye’deki etkilerini gösteren 

broşür hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Küresel ısınmanın ülkemize etkilerini 

araştırınız. 

 Yazılı ve görsel kaynaklar ile İnternetten 

yararlanabilirsiniz. 

 İlgili kurum ve kuruşlarla iletişim 

kurabilirsiniz. 

 Küresel ısınmanın ülkemiz iklim, canlı 

türleri ve yaşanan doğal afetler 

üzerindeki etkilerini inceleyiniz. 

 Yazılı ve görsel kaynaklar ile İnternetten 

yararlanabilirsiniz. 

 İlgili kurum ve kuruşlarla iletişim 

kurabilirsiniz. 

 Farklı yerlerden elde ettiğiniz 

dokümanları düzenleyip not 

edebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz dokümanları 

karşılaştırarak günümüzdeki durumu 

hakkında değerlendirme yapabilirsiniz. 

 Dokümanlarınızı destekleyecek görseller 

araştırabilirsiniz. 

 1990 yılından itibaren oluşan istatistik 

bilgilerinden yararlanabilirsiniz. 

 Küresel ısınmanın ülkemiz tarımsal 

faaliyetleri, orman yangınları, su 

kaynakları üzerindeki etkilerini 

inceleyiniz. 

 Yazılı ve görsel kaynaklar ile İnternetten 

yararlanabilirsiniz. 

 İlgili kurum ve kuruşlarla iletişim 

kurabilirsiniz. 

 Farklı yerlerden elde ettiğiniz 

dokümanları düzenleyip not 

edebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz dokümanları 

karşılaştırarak günümüzdeki durumu 

hakkında değerlendirme yapabilirsiniz. 

 Dokümanlarınızı destekleyecek görseller 

araştırabilirsiniz. 

 1990 yılından itibaren oluşan istatistik 

bilgilerinden yararlanabilirsiniz. 

 Ulaşımın ülkemizdeki küresel ısınmaya 

etkisini inceleyiniz. 

 Yazılı ve görsel kaynaklar ile İnternetten 

yararlanabilirsiniz. 

 İlgili kurum ve kuruşlarla iletişim 
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kurabilirsiniz. 

 Farklı yerlerden elde ettiğiniz 

dokümanları düzenleyip not 

edebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz dokümanları 

karşılaştırarak günümüzdeki durumu 

hakkında değerlendirme yapabilirsiniz. 

 Dokümanlarınızı destekleyecek görseller 

araştırabilirsiniz. 

 1990 yılından itibaren oluşan istatistik 

bilgilerinden yararlanabilirsiniz. 

 Ülkemizdeki küresel ısınma sonuçlarının 

mevcut durumunu inceleyiniz. 

 Elde ettiğiniz dokümanlardan 

ülkemizdeki durumunu 

belirleyebilirsiniz. 

 Yoğunlukta olduğu illeri ve bölgelere 

dikkat edebilirsiniz. 

 Dokümanlarınızı destekleyecek 

görsellerden yararlanabilirsiniz. 

 1990 yılından itibaren oluşan istatistik 

bilgilerinden yararlanabilirsiniz. 

 Yaşadığınız yerdeki küresel ısınma 

sonuçlarının mevcut durumunu 

inceleyiniz. 

 Yaşadığınız yer ve çevresinin durumunu 

değerlendirebilirsiniz. 

 Dokümanlarınızı destekleyecek 

görsellerden yararlanabilirsiniz. 

 1990 yılından itibaren oluşan istatistik 

bilgilerinden yararlanabilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanlardan 

yararlanarak broşürünüzü oluşturmak 

için hazırlık yapınız. 

 Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanları konu 

başlıklarına göre gruplandırabilirsiniz. 

 Broşürünüz için gerekli olan kâğıt, 

kalem vb. malzemeyi temin etmek için 

bir liste oluşturabilirsiniz. 

 Dokümanlarınızı destekleyecek 

görselleri bilgilerle eşleştirebilirsiniz. 

 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya 

dikkat edebilirsiniz. 

 Broşürünüzü oluşturunuz. 

 Hedef kitlenin dikkatini çekmek için 

konu başlıklarına göre gruplandırdığınız 

bilgi ve dokümanları farklı renklerde fon 

kartonu ve kalemler kullanarak 

düzenleyebilirsiniz. 

 Görsel ögelerle dikkat çekebilirsiniz. 
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 Başlık veya bir slagon kullanabilirsiniz. 

 Planlı ve düzenli çalışabilirsiniz. 

 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya 

dikkat edebilirsiniz. 

 Broşürünüz ile ilgili hedef kitlenin 

yorumlarını alarak çalışmalarınızı 

değerlendiriniz. 

 Yorumları almak için görüş kutusu 

hazırlayabilirsiniz. 

 Yorumları yüz yüze görüşerek de 

alabilirsiniz. 

 Anket formu düzenleyebilirsiniz. 

 Arkadaşlarınızla çalışmanızın benzer ve 

farklı yönlerini tartışabilirsiniz. 

 Değerlendirmeleri dikkate alarak bir 

rapor hazırlayabilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Türkiye üzerinde yıllık ortalama sıcaklık artışı 2,5–4 °C arasındadır. 

 

2. (   ) Türkiye karmaşık topoğrafik yapısı ve zengin biyolojik çeşitlilik içeren bitki 

örtüsü nedeniyle iklimsel değişikliklerden etkilenmemektir. 

 

3. (   ) Kuraklık sonucu kıtlık, orman yangınları ve tarımsal haşereler oluşur. 

 

4. (   ) Sıcaklıklardaki değişim, Türkiye’nin tarımsal verimliliğini önemli ölçüde 

arttırmaktadır. 

 

5. (   ) Türkiye’deki orman yangınları 1980’li yıllara göre % 50 oranında azalmıştır.  

 

6. (   ) Türkiye’de ulaşımın % 95’inden fazlası kara yolu ile yapıldığından karbondioksit 

salınımını olumsuz etkilemektedir. 

 

7. (   ) Türkiye’nin güneyinde bir çöl kuşağı yer almaktadır. 

 

8. (   ) Hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak sivrisinek yaşama alanlarının 

genişlemesi nedeniyle etkilenen canlı türleri de azalmaktadır. 

 

9. (   ) Sıcaklık artışı nedeniyle ülkemiz üzerinde yaz mevsimi süresi azalacaktır. 

 

10. (   ) Deniz seviyesinin yükselmesi sonucu yeraltı ve yüzey sularında tuzlanma oluşur. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın “doğal nedenleri”ndendir? 

A) Fosil yakıtlar 

B) El Nino 

C) Sera gazları 

D) Ozon tabakası 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi üç adet oksijen atomundan (O3) oluşan şeffaf bir gazdır? 

A) Asit oksit 

B) Ozon 

C) Metan 

D) Karbondioksit 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın bitkilerin ekosistemlerine olan etkilerinden 

değildir? 

A) Bitki ekosistemindeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini 

olumsuz etkiler. 

B) Ormanların kesilmesi ve yanması çevrenin çölleşmesinde etkilidir. 

C) Erozyonun artması toprağın tahrip olup tarımda ürün veriminin azalmasında 

etkilidir. 

D) Orman ekosistemi olgunlaştıkça toprağın organik madde miktarı artmaktadır. 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi “enerji problemlerinin önlenmesi için alınacak önlemler”den 

değildir? 

A) Enerji kaybının önlenmesi 

B) Geri dönüşüm 

C) Yeşil alanların arttırılması 

D) Nüfus artışının önlenmesi 
 

5. “Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.” ifadesi hangi iklim tipini tanımlar? 

A) Akdeniz iklimi 

B) Karasal iklim 

C) Step iklimi 

D) Çöl iklimi 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi “iklim değişimlerinin etkileri”nden değildir? 

A) Güvenlik 

B) Eğitim 

C) Sağlık 

D) Yoksulluk 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi “kuraklığa bağlı çevre etkenleri”ndendir? 

A) Toprakta su ve rüzgâr erozyonu 

B) Yoksullukta artış 

C) Yiyecek kıtlığı 

D) Sosyal huzursuzluk 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de küresel ısınma sonucu artacak doğal afetlerden 

değildir? 

A) Ani seller 

B) Kuraklık  

C) Hortum ve kasırgalar 

D) Deniz su seviyesinin yükselmesi 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın doğal nedenlerinden değildir?  

A) Dünyanın prezisyon hareketi  

B) Güneşin etkisi 

C) Sera gazları 

D) El Nino’nun etkisi  

 

10. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın hayvanlar üzerine olan etkilerinden 

değildir? 

A) Göç zamanlarının değişmesi 

B) Üremelerinin erken olması  

C) Besin zincirlerinin çeşitlenmesi 

D) Bazı türlerin yok olması, bazı türlerin aşırı çoğalması 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 Y 

7 D 

8 D 

9 Y 

10 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 Y 

7 D 

8 D 

9 Y 

10 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 D 

7 Y 

8 D 

9 Y 

10 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 Y 

9 Y 

10 D 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1 B 

2 B 

3 C 

4 D 

5 A 

6 B 

7 A 

8 C 

9 D 

10 C 
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