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I. GÝRÝÞ

duyuyor. Bu daha sýcak ýsýlar kutuplardaki
buz tabakasýnýn bir kýsmýný ve dað
buzullarýnýn çoðunu eritebilir ve bu da bir
ya da iki yüzyýl içerisinde deniz seviyesini 1
metre yükselterek kýyý bölgelerinin sular
altýnda kalmasýna neden olabilir. Küresel
ýsýnma ayný zamanda hava örüntülerini
etkileyerek, diðer problemlerin yanýsýra
dünyanýn önde gelen tarým bölgelerinde
kuraklýða ve sellere yol açabilir.

Sera Etkisi, atmosferdeki belli gazlarýn yer
yüzeyinden salýnan ýsýyý tutmasý ve böylece
Dünya'yý yalýtým yoluyla ýsýtmasýdýr. Doðal
sera etkisinin ýsý örtüsü olmasaydý,
Dünya'nýn iklimi yaklaþýk 33 derece daha
soðuk olurdu. Ve bu da yeryüzünde
yaþayan çoðu organizmanýn yaþamýný
sürdüremeyeceði bir soðukluktur.
Sera etkisi Dünya'yý 4 milyar yýldan fazla bir
süredir sýcak tutuyor. Bugün ise bilim
adamlarý artan bir þekilde insan
faaliyetlerinin bu doðal süreci, potansiyel
tehlikeli sonuçlarýyla birlikte deðiþtiriyor
olabileceðinden kaygý duyuyor.
1700'lerdeki Sanayi Devrimi'nin ortaya
çýkmasýyla birlikte insanlar kömür, petrol ve
doðalgaz gibi fosil yakýtlar yakan icatlar
geliþtirdiler. Bu fosil yakýtlarýn yanmasý ve
bunun yanýsýra tarým veya kentsel
yerleþmeler için bitki örtüsünün ortadan
kaldýrýlmasý karbon dioksit, metan ve nitrik
oksit gibi ýsýyý atmosferde tutan bazý sera
gazlarýný ortaya çýkarý-yor. Bu atmosferik
gazlar son 420,000 yýlda olduðundan daha
yüksek bir düzeye ulaþmýþ bulunuyor. Bu
gazlar atmosferde biriktikçe yer yüzeyine
yakýn atmosferde daha fazla ýsý tutuyorlar
ve bu da Dünya'nýn ikliminin doðal olarak
olabileceðinden daha fazla ýsýnmasýna
sebep oluyor.
Bilim adamlarý bu doðal olmayan ýsýnma

II. SERA ETKÝSÝ NASIL
OLUÞUYOR
Bilim adamlarý bu doðal
olmayan ýsýnma etkisine
küresel ýsýnma adýný veriyor.
Birçok bilimadamý, önlem
alýnmadýðý takdirde küresel
ýsýlarýn 2100 yýlýnda 1.4 ile
5.8 derece arasýnda
artacaðýndan endiþe
duyuyor.
etkisine küresel ýsýnma adýný veriyor ve bu
küresel ýsýnma sürecinde yer yüzeyine yakýn
atmosfer sýcaklýðýnýn son 100 yýl içerisinde
yaklaþýk 0.6 derece arttýðýný söylüyorlar.
Birçok bilimadamý, önlem alýnmadýðý
takdirde küresel ýsýlarýn 2100 yýlýnda 1.4 ile
5.8 derece arasýnda artacaðýndan endiþe

Sera etkisi, yer yüzeyinden 100 kilometre
kadar yukarýya uzanan sera gazlarý
tabakasý ile güneþ ýþýðý arasýndaki
etkileþimin sonucunda ortaya çýkýyor. Güneþ
ýþýðý, solar spektrum olarak bilinen bir dizi
ýþýyan enerjilerden oluþuyor. Bu ýþýyan
enerjiler arasýnda þunlar bulunuyor:
görünür ýþýk, kýzýlötesi ýþýk, gamma ýþýnlarý,
X ýþýnlarý ve morötesi ýþýnlar. Güneþin
ýþýmasý Dünya'nýn atmosferine ulaþtýðýnda,
enerjinin yüzde 25'i bulutlar ve diðer
atmosferik parçacýklar tarafýndan
gerisingeri uzaya yansýtýlýr. Güneþ
ýþýmasýnýn yüzde 20'si ise atmosferde emilir.
Örneðin atmosferin en üst tabakalarýndaki
gaz molekülleri güneþin gamma ýþýnlarýný
ve X ýþýnlarýný emerler. Güneþin morötesi
ýþýmasý, yer yüzeyinden 19-43 kilometre
yukarýsýndaki ozon tabakasý tarafýndan
emilir.

Güneþ enerjisinin yüzde 50'si, büyük ölçüde
görünür ýþýk olarak atmosferden geçer ve
yeryüzüne ulaþýr. Yeryüzündeki topraklar,
bitkiler ve okyanuslar bu ýsý enerjisinin
yaklaþýk yüzde 85'ini emer. Geri kalaný ise,
kar, buz ve kum çölleri gibi yansýtýcý
yüzeyler tarafýndan atmosfere geri yansýtýlýr.
Buna ek olarak, yeryüzü tarafýndan emilen
güneþin ýþýmasýnýn bir kýsmý uzun-dalga
kýzýlötesi ýþýma biçiminde ýsý enerjisine
dönüþür ve bu enerji gerisingeri atmosfere
býrakýlýr.
Atmosferdeki "sera gazý" denilen bazý gazlar
(su buharý, karbon dioksit, metan ve nitrik
oksit) bu kýzýlötesi ýþýyan ýsýyý emer ve geçici
olarak, uzayýn derinliklerine doðru daðýlýp
gitmesini önler. Bu atmosferik gazlar
ýsýnýnca, bu kez kendileri her yöne kýzýlötesi
ýþýma saçarlar. Bu ýsýnýn bir kýsmý yeryüzünü
biraz daha ýsýtmak üzere Dünya'ya
dönerken (ki bu durum "sera "etkisi" olarak
adlandýrýlýr) bu ýsýnýn bir kýsmý da nihai
olarak uzaya salýnýr.
Bu ýsý transferi Güneþ'ten dünyaya ulaþan
toplam ýsý miktarýyla, Dünya'nýn uzaya
yaydýðý ýsý miktarý arasýnda bir denge
oluþturur. Bu enerji dengesi, yani yeryüzü,
atmosfer ve uzay arasýndaki enerji deðiþtokuþu zengin bir hayat çeþitliliði saylayan
bir iklim oluþturmak için önemlidir.
Atmosferde ýsýyý hapseden gazlar bir
seranýn camý gibi davranýyor. Bunlar Güneþ

býrakýrdý.

Küresel ýsýnma kutuplardaki
buz tabakasýnýn bir kýsmýný
ve dað buzullarýnýn çoðunu
eritebilir ve bu da bir ya da
iki yüzyýl içerisinde deniz
seviyesini 1 metre
yükselterek kýyý bölgelerinin
sular altýnda kalmasýna
neden olabilir.
ýþýnlarýnýn çoðunu içeri alýyor ama bu ýsýnýn
çoðunu doðrudan kaçmaktan alýkoyuyor.
Bundan dolayý bunlara sera gazlarý adý
veriliyor. Bu gazlar olmasaydý, yeryüzünde
emilen ve buradan yansýyan ýsý enerjisi
kolaylýkla uzaya geri döner ve dünyayý þu
andaki ortalama yüzey sýcaklýðý olan 15
derecelik ýsý yerine, -19 derecelik bir ýsýda

Çoðu yaþam biçimlerinin varolmasýna
yardýmcý olan bir iklim yaratýlmasý
konusunda sera gazlarýnýn önemini
anlamak için Dünya'yý Mars ve Venüs ile
karþýlaþtýrabiliriz. Mars'ýn az miktarda ýsýtutucu gazlar içeren ince bir atmosferi
vardýr. Bunun sonucunda, Mars'ta zayýf bir
sera etkisi mevcuttur ve bu yüzden de hiçbir
yaþam belirtisi göstermeyen, büyük ölçüde
donmuþ bir yüzeye sahiptir. Bunun tersine,
Venüs'ün yüksek oranda karbon dioksit
birikimlerine sahip bir atmosferi vardýr. Bu
ýsý-tutucu gaz, gezegenin yüzeyinden ýþýyan
ýsýnýn uzaya kaçmasýný önler. Bundan dolayý
Venüs'ün yüzey ýsýlarýnýn ortalamasý 462
derecedir, yani yaþamýn varolabilmesi için
çok sýcaktýr.

III. SERA GAZI TÜRLERÝ
Dünya'nýn atmosferi temelde nitrojen'den
(yüzde 78) ve oksijen'den (yüzde 21) oluþur.
Bu iki en yaygýn atmosferik gazýn kýzýlötesi
enerjinin emilmesini kýsýtlayan kimyasal
yapýlarý vardýr. Atmosferin yüzde 1'inden
azýný oluþturan sadece birkaç gaz Dünya'ya
ýsý yalýtýmý saðlar. Sera gazlarý doðal olarak
veya insanlar tarafýndan üretilmiþ olarak
ortaya çýkar. Doðal olarak en çok bulunan
sera gazý su buharýdýr. Onu aza doðru
sýrasýyla karbon dioksit, metan ve nitrik
oksit izler. Ýnsan yapýmý sera gazlarý olarak
davranan kimyasallar kloroflorokarbonlar

(CFC), hidrokloroflorokarbonlar (HCFC) ve
hidroflorokarbonlardýr (HFC).

çýkarmak için besini yýkarlar. Solunumun
yan ürünü karbon dioksit oluþumudur ve
nefes verirken hayvanlar tarafýndan çevreye
býrakýlýr. Okyanuslar, göller ve ýrmaklar
atmosferden karbon dioksit emerler.
Fotosentez yoluyla bitkiler karbon dioksit
toplarlar ve bunu kendi besinlerini
yapmakta kullanýrlar. Bu süreçte karbon
yeni bitki dokusu oluþturmakta kullanýlýr ve
bu sürecin yan-ürünü olarak çevreye
oksijen salýnýr.

1700'lerden beri insan faaliyetleri
atmosferdeki sera gazlarý düzeyini önemli
ölçüde artýrmýþtýr. Bilim adamlarý sera
gazlarý birikimlerindeki beklenen artýþlarýn,
atmosferin kýzýlötesi ýþýmayý tutma
kapasitesini güçlü bir þekilde artýracaðýndan
ve bunun sonucunda Dünya yüzeyinin
yapay bir þekilde ýsýnacaðýndan endiþe
ediyorlar.
A. Su Buharý
Su buharý atmosferde en yaygýn olarak
bulunan sera gazýdýr. Doðal sera etkisinin
yaklaþýk yüzde 60-70'i atmosferdeki su
buharý yoluyla ortaya çýkar. Ýnsanlarýn
atmosferdeki su buharý düzeyinin
artmasýnda önemli bir doðrudan etkisi
yoktur. Ne var ki, insan faaliyetleri
atmosferdeki diðer sera gazlarýnýn
birikimlerini artýrdýkça ve bu da Dünya
üzerindeki ýsýlarý artýrdýkça,
okyanuslardaki, göllerdeki, ýrmaklardaki ve
bitkilerdeki buharlaþma artmakta ve
atmosferdeki su buharý miktarý
yükselmektedir.

Binalarý ýsýtmak, otomobilleri
ve elektrik üreten güç
santrallerini çalýþtýrmak için
insanlar karbon içeren þeyler
yakarlar. Bunlar petrol,
kömür ve doðalgaz gibi fosil
yakýtlar; odun veya odun
ürünleri; ve bazý katý
atýklardýr. Bu ürünler
yakýldýðýnda, havaya karbon
dioksit verirler.

B. Karbon Dioksit
Karbon dioksit, karbon çevrimi olarak
bilinen çeþitli doðal süreçler yoluyla çevrede
sürekli olarak deveran eder. Volkanik

patlamalar, bitki ve hayvanlarýn çürümesi
atmosfere karbon dioksit býrakýr.
Solunumda, hayvanlar hücre faaliyetlerini
saðlamak için gereken enerjiyi açýða

Binalarý ýsýtmak, otomobilleri ve elektrik
üreten güç santrallerini çalýþtýrmak için
insanlar karbon içeren þeyler yakarlar.
Bunlar petrol, kömür ve doðalgaz gibi fosil
yakýtlar; odun veya odun ürünleri; ve bazý
katý atýklardýr. Bu ürünler yakýldýðýnda,
havaya karbon dioksit verirler. Ayrýca,
insanlar kereste için geniþ alanlar boyunca
aðaçlarý kesmekte; veya tarým yapmak
veya bina inþa etmek için doðal bitki
örtüsünü ortadan kaldýrmaktadýrlar.
Ormansýzlaþma olarak bilinen bu süreç
hem aðaçlarda depolanmýþ karbonu
serbest býrakýr hem de karbon dioksidi
emebilecek aðaç sayýsýný önemli ölçüde
düþürür.
Bu insan faaliyetleri sonucunda
atmosferdeki karbon dioksit, Dünya'daki
doðal süreçlerin bu gazý emebileceðinden
daha hýzlý bir þekilde atmosferde birikir.
Yüzyýllar öncesinde oluþmuþ buzullarýn
içinde hapsolmuþ hava kabarcýklarýný analiz

eden bilimadamlarý, 1750'den bugüne
atmosferdeki karbon dioksit düzeylerinin
yüzde 31 arttýðýný bulmuþlardýr. Ve karbon
dioksit artýþlarý atmosferde yüzyýllar
boyunca kalabileceði için, bilimadamlarý,
eðer halihazýrdaki eðilim sürecek olursa, bu
birikimlerin önümüzdeki yüzyýlda ikiye veya
üçe katlanacaðýný beklemektedirler.

açýða çýkar ve otomobil egzostu bu gazýn
önemli bir kaynaðýdýr. Ayrýca, birçok çiftçi
nitrojen, yani azot içeren gübreler
kullanmaktadýr. Bu gübreler toprakta
yýkýldýðýnda, havaya nitrik oksit býrakýrlar.
Topraðýn sürülmesi de nitrik oksidi serbest
býrakýr.

C. Metan
Birçok doðal süreç doðalgaz olarak bilinen
metan gazý üretir. Oksijensiz ortamlarda
bulunan karbon-içeren maddelerin
ayrýþmasý ve çürümesi metan açýða çýkarýr.
Sýðýr ve koyun gibi geviþ getiren hayvanlar
sindirimin bir yan ürünü olarak
aðýzlarýndan havaya metan býrakýrlar. Pirinç
tarlalarý gibi nemli topraklardaki
mikroorganizmalar organik maddeyi
yýktýklarýnda metan üretirler. Metan ayný
zamanda madenden kömür çýkarýlýrken ve
diðer fosil yakýtlarýn üretimi ve taþýnmasý
sýrasýnda atmosfere salýnýr.
Atmosferdeki metan 1750'den bugüne iki
kattan fazlaya çýkmýþtýr ve önümüzdeki
yüzyýlda þimdiki düzeyin iki katýna çýkabilir.
Metanýn atmosferik birikimleri karbon
dioksitten çok daha azdýr ve metan
atmosferde on yýl kadar kalýr. Ama
bilimadamlarýna göre metan son derece
etkili bir ýsý-tutucu gazdýr. Bir metan
molekülü bir karbon dioksit molekülünden
20 kat daha etkili bir þekilde Dünya'nýn

1987'den baþlayarak, Ozon
Tabakasýný Ýncelten
Maddeler Hakkýnda
Montreal Protokolü ile 47
ülkenin temsilcileri, CFC'lerin
sýnýrlý bir biçimde tüketilmesi
için denetim önlemleri
aldýlar. 1992 itibariyle
Montreal Protokolü'nde
deðiþiklik yapýlarak CFC'lerin
üretimi ve kullanýmý dünya
çapýnda yasaklandý.
yüzeyinden ýþýyan kýzýlötesi ýþýmayý
hapseder.
D. Nitrik Oksit
Nitrik oksit fosil yakýtlarýn yakýlmasýyla

1750'den bugüne atmosferdeki nitrik oksit
miktarý yüzde 17 artmýþtýr. Bu artýþ, diðer
sera gazlarýndan daha küçük olsa bile,
nitrik oksit ýsýyý karbon dioksitten 300 kat
daha fazla hapseder ve atmosferde bir
yüzyýl bouynca kalabilir.
E. Florine Edilmiþ Bileþikler
Atmosfere salýnan en etkili sera
gazlarýndan bazýlarý yalnýzca insanlar
tarafýndan üretilmektedir. CFC, HCFC ve
HFC gibi florine edilmiþ bileþikler çeþitli
imalat süreçlerinde kullanýlmaktadýr. Bu
sentetik bileþiklerin herbir molekülü bir
karbon dioksit molekülünden birkaç bin kat
daha fazla ýsý hapseder.
CFC bileþiði ilk olarak 1928 yýlýnda
sentezlenmiþtir ve aerosol spreylerin
üretiminde, çözücü olarak ve soðutucu
olarak kullanýlmýþtýr. Zehirsiz olduðu için
çoðu kullanýmda güvenle kullanýlabilen
CFC'ler aþaðý atmosferde zararsýzdýr. Ama
üst atmosferde morötesi ýþýma CFC'leri
parçalar ve atmosfere klorin salýnmasýna
sebep olur. 1970'lerin ortalarýnda,

bilimadamlarý daha yüksek klorin
birikimlerinin üst atmosferde ozon
tabakasýný yokediyor olduðunu
gözlemlemeye baþladýlar. Ozon Dünya'yý,
zararlý morötesi ýþýnlardan korur.
1987'den baþlayarak, Ozon Tabakasýný
Ýncelten Maddeler Hakkýnda Montreal
Protokolü ile 47 ülkenin temsilcileri,
CFC'lerin sýnýrlý bir biçimde tüketilmesi için
denetim önlemleri aldýlar. 1992 itibariyle
Montreal Protokolü'nde deðiþiklik yapýlarak
CFC'lerin üretimi ve kullanýmý dünya
çapýnda yasaklandý. Sadece bazý geliþmekte
olan ülkeler ve bazý özel týbbi kullanýmlar
bundan istisna edildi.
Bilimadamlarý CFC'lerin yerine HCFC'leri ve
HFC'leri geliþtirdiler. HCFC'ler hala ozonu
yokeden klorini atmosferde açýða
çýkardýklarý için bu kimyasalýn üretimi
2030'da durdurulacak. Öte yandan, klorin
içermeyen ve atmosferde sadece kýsa bir
süre kalan HFC'ler bugün itibariyle CFC'nin
yerine kullanýlabilecek en etkili ve en
güvenli kimyasal olarak düþünülüyor.
F. Diðer Sentetik Kimyasallar
Uzmanlar ýsý-tutucu özellikleri olabilecek
diðer endüstriyel kimyasallar hakkýnda
endiþe duyuyorlar. 2000 yýlýnda
bilimadamlarý triflorometil sülfür pentaflorid
adý verilen ve daha önce rapor edilmemiþ
bir bileþiðin birikiminde yükseliþ

gözlemlediler. Çevrede çok az bir birikime
sahip olmasýna raðmen bu gaz yine de
önemli bir tehdit oluþturuyor. Çünkü bu
gaz bilinen diðer bütün sera gazlarýndan
çok daha fazla ýsýyý hapsediyor. Endüstriyel
süreçler yoluyla üretildiðinden þüphe
edilmeyen bu gazýn kesin kaynaðýnýn ne
olduðu hala belirsiz.

IV. SERA ETKÝSÝNÝ ETKÝLEYEN
DÝÐER FAKTÖRLER
Aerosoller havada uçuþan parçacýklardýr ve
ýþýmayý emer, daðýtýr ve gerisingeri uzaya
yansýtýr. Bulutlar, rüzgarýn sürüklediði tozlar
ve volkanik patlamalardan ortaya çýkan
parçacýklar doðal aerosol örnekleridir. Fosil
yakýtlarýnýn yakýlmasý, orman arazisinin
temizlenmesinde kullanýlan kes-ve-yak
yöntemi gibi insan faaliyetleri atmosfere
yeni aerosollerin katýlmasýna sebep
olmaktadýr. Her ne kadar aerosollerin ýsýtutucu bir sera gazý olduðu düþünülmese
de, Dünya'dan uzaya ýþýyan ýsý enerjisinin
taþýnmasýna etkide bulunmaktadýr.
Aerosollerin iklim deðiþikliðine olan etkisi
hala tartýþýlmaktadýr, ama bilim adamlarý
açýk renkli aerosollerin Dünya yüzeyini
soðuturken koyu renkli aerosollerin
gerçekte atmosferi ýsýttýðýna inanmaktadýr.
Geçen yüzyýlda küresel ýsýdaki artýþ birçok
bilimadamýnýn beklediðinden daha düþük
oldu. Bu bilimadamlarý sadece karbon

dioksit, metan nitrik oksit ve florine edilimþ
bileþiklerin artan düzeylerini hesaba
katmýþlardý. Bazý bilimadamlarý aerosol
soðutmasýnýn bu beklenmeyen ölçüde az
ýsýnmanýn sebebi olabileceðine inanýyorlar.
Ne var ki, aerosollerin küresel ýsýnmayý
dengeleyici önemli bir rol oynamasý
beklenmiyor. Aerosoller, birer kirletici
olarak saðlýðý tehdit ediyorlar ve bunlarý
üreten imalat ve tarým süreçleri hava
kirlenmesini önleme çabalarýna maruz
kalýyor. Dolayýsýyla, bilimadamlarý
aerosollerin 21. yüzyýlda diðer sera gazlarý
kadar hýzlý artmasýný beklemiyorlar.

V. SERA ETKÝSÝNÝNÝN
FARKINA VARILMASI
Bilimadamlarý 1800'lerin baþlarýndan beri
sera etkisini araþtýrýyorlar. Fransýz
matematikçi ve fizikçi Jean Baptiste Joseph
Fourier ýsýnýn farklý materyaller yoluyla nasýl
iletildiðini araþtýrýrken atmosferi bir cam
fanusa benzeten ilk kiþi oldu. Fourier
gezegenin etrafýndaki havanýn cam bir çatý
gibi güneþ ýþýðýný içeri aldýðýný farketti.
1850’lerde Ýngiliz fizikçi John Tyndall ýþýyan
ýsýnýn gazlar ve buharlar yoluyla aktarýmýný
araþtýrdý. Tyndall atmosferde en yaygýn
olarak bulunan iki gazýn, nitrojen ve
oksijenin ýsý emme özellikleri olmadýðýný
buldu. Sonra karbon dioksit ve su buharnýn
kýzýlötesi ýþýmayý ne kadar emdiklerini ölçtü

ve bulgularýný 1863’te yayýnladý.

323 ve 1980’de 1 milyon hava molekülü
baþýna 335 gaz molekülü oldu. 1988’de ise
atmosferdeki karbon dioksit miktarý 1
milyon hava molekülü baþýna 350 gaz
molekülüne yükseldi. Böylece, sadece 31 yýl
içerisinde atmosferdeki karbon dioksit
miktarýnýn yüzde 8 oranýnda arttýðý
görülüyordu.

Ýsveçli kimyager Svante August Arrhenius
(1859-1927), seragazý etkisinin
anlaþýlmasýna katkýda bulundu. 1896’da
atmosferdeki doðal karbon dioksit
konsantrasyonunun iki katýna çýkmasýnýn
küresel ýsýlarý 4 ila 6 santigrat derece
artýracaðýný hesapladý. Bu hesap, daha
sofistike yöntemler kullanan günümüz
tahminlerinden pek de farklý deðildir.
Arrhenius, yeryüzünün ýsýsý arttýðýnda
okyanuslardan suyun buharlyaþmasýnýn
artacaðýný doðru bir þekilde öngördü. Ve
atmosferdeki daha çok miktardaki su
buharýnýn seragazý etkisi ve küresel
ýsýnmaya katkýda bulunacaðýný belirtti.
Karbon dioksit ve ve küresel ýsýnmadaki
rolü hakkýndaki Arrhenius’un bu öngörüleri
yarým yüzyýldan fazla bir süre görmezlikten
gelindi, ta ki bilim adamlarý atmosferdeki
karbon dioksit düzeylerinde rahatsýz edici
bir deðiþimin farkýna varýncaya kadar.
1957’de San Diego, California’daki Scripps
Oþinografi Enstitüsü Hawaii’deki, denizden
3000 metre yükseklikteki Mauna Loa
Gözlemevinden, atmosferdeki karbon
dioksit düzeylerini izlemeye baþladý.
Çalýþma baþladýðýnda Dünya
atmosferindeki karbon dioksit
konsantrasyonlarý 1 milyon hava molekülü
baþýna 315 gaz molekülüydü. Her yýl
karbon dioksit konsantrasyonlarý yükseldi.
1070’te 1 milyon hava molekülü baþýna

Ýsveçli kimyager Svante
August Arrhenius, 1896’da
atmosferdeki doðal karbon
dioksit konsantrasyonunun
iki katýna çýkmasýnýn küresel
ýsýlarý 4 ila 6 santigrat
derece artýracaðýný
hesapladý. Bu hesap, daha
sofistike yöntemler kullanan
günümüz tahminlerinden
pek de farklý deðildir.

Bu bulgular diðer araþtýrmacýlar tarafýndan
da teyit edildikçe, seragazlarýnýn artmasý ve
bunlarýn çevreye etkileri üzerine
bilimadamlarýnýn ilgisi yavaþ yavaþ artmaya
baþladý. 1988’de Dünya Meteoroloji Örgütü
(World Meteorological Organization) ve
Birleþmiþ Milletler Çevre Programý (United
Nations Environment Programme) Ýklim
Deðiþikliði Üzerine Hükümetlerarasý Panel
(IPCC) oluþturdu. IPCC insan-kökenli iklim
deðiþikliði riskiyle ilgili bilimsel, teknik ve
sosyo-ekonomik enformasyonu
deðerlendirmek üzere bilimadamlarýnýn
uluslararasý düzeyde ilk biraraya
geliþleriydi. IPCC iklim deðiþiminin
sebepleri, iklim deðiþiminin potansiyet
etkileri ve sera gazlarýný kontrol altýna alma
stratejileri konularýnda periyodik olarak
deðerlendirme raporlarý hazýrlamaktadýr.
IPCC Birleþmiþ Milletler Ýklim Deðiþikliði
Çerçeve Sözleþmesi’nin (United Nations
Framework Convention on Climate Change
— UNFCCC) hazýrlanmasýna katkýda
bulunmuþtur. Ýklim deðiþikliði meseleri
konusunda uluslararasý bir politika
çerçevesi oluþturan UNFCCC, 1992 yýlýnda

Birleþmiþ Milletler Genel Kurulunda kabul
edilmiþtir.
Bugün dünyanýn dört bir yanýndaki
bilimadamlarý atmosferik seragazý
konsantrosyonlarýný izliyor ve bunlarýn
küresel ýsýlara etkileri konusunda
tahminlerde bulunuyorlar. Dünyanýn çeþitli
yerlerinden alýnan hava örnekleri tek tek
bütün sera gazlarýnýn düzeyini
belirleyebilmek için laboratuvarlarda analiz
ediliyor. Otomobiller, fabrikalar ve nükleer
santraller gibi sera gazý kaynaklarý,
bunlarýn gaz emisyonlarýný belirlemek üzere
doðrudan doðruya izleniyor.
Bilimadamlarý bilgisayar modelleri
oluþturmak ve test etmek için iklim
sistemleri hakkýnda enformasyon
topluyorlar. Bu bilgisayar modelleri, Dünya

ve atmosferdeki deðiþen koþullara tepki
olarak iklimin nasýl deðiþebileceðine iliþkin
benzetim yapýyor. Bu modeller, sera gazý
düzeylerinin yükselmesi durumunda
gelecekte neler olabileceðini gösteren
yüksek teknolojiyle donanmýþ birer kristal
küre iþlevi görüyorlar. Modeller sadece
tahminler saðlayabiliyorlar ve bu modellere
dayalý öndeyilerden bazýlarý zaman zaman
bilim topluluðu içerisinde münakaþaya
sebep oluyor. Ne var ki, küresel ýsýnma
kavramý çoðu iklimbilimci tarafýndan büyük
ölçüde kabul ediliyor.

VI. SERA GAZLARINI
KONTROL ALTINA ALMA
ÇABALARI
Büyük miktardaki bilimsel kanýt ve artan

politik ilgi dolayýsýyla küresel ýsýnma
halihazýrda önemli bir uluslararasý mesele
olarak kabul ediliyor. 1992’den beri
160’dan fazla ülkenin temsilcisi düzenli
olarak toplanýp dünya çapýndaki sera gazý
salýmlarýnýn nasýl azaltýlabileceðini
tartýþýyorlar.
1997’de bu temsilciler Japonya’nýn Kyoto
þehrinde bir araya geldiler ve Kyoto
Protokolü olarak bilinen bir anlaþma
hazýrladýlar. Bu anlaþma sanayileþmiþ
ülkelerin salýmlarýný 2012 yýlýna kadar
1990 yýlý düzeylerinin yüzde 5 altýna
çekmelerini gerektiriyor.
2004 yýlýnda Rusya hükümeti anlaþmayý
onayladý ve böylece anlaþmanýn 2005
yýlýnda hayata geçmesinin yolunu
hýzlandýrdý. 126’dan fazla ülke protokolü

imzaladý. Sanayileþmiþ ülkelerden sadece
Avustralya ve Amerika Birleþik Devletleri
protokolü imzalamaya yanaþmadý.
Protokolü imzalamayan ülkeler arasýnda
Türkiye de bulunuyor.
Öte yandan, Aralýk 2007’de Birleþmiþ
Milletler Ýklim Deðiþikliði Konferansý
Endonezya'nýn Bali Adasý'nda düzenlendi.
Toplantýda onaylanan "Bali Adasý Yol
Haritasý"nda 2009 yýlýna kadar iklim
deðiþikliði sorununun göðüslenmesiyle ilgili
kritik konular için açýk takvim belirlendi.
Konferansa katýlan 190 ülkenin temsilcisi,
Kyoto Protokolünün yerini alacak iklim
deðiþikliðiyle mücadelede yeni iklim
anlaþmasý görüþmelerinin bir yýl içinde
baþlatýlmasýný kabul etti.
“Bali Yol Haritasý” adý verilen anlaþma, sera

etkisi yaratarak iklim deðiþikliðine yol açan
gazlarýn salýmýnýn kontrol altýna
alýnmasýnda yükümlülüklerin yerine
getirilmesini ve yeni bir mücadele stratejisi
belirlenmesini amaçlýyor. Ancak anlaþmada,
ABD’nin talep ettiði gibi, karbondioksit
salýmlarýnýn azaltýlmasýna dair baðlayýcý
hedeflere yer verilmedi. Böylece Avrupa
Birliði ve geliþmekte olan ülkelerin bu
konudaki ýsrarlý talepleri anlaþmada yer
almamýþ oldu. Ancak bunun “acil gereklilik”
olduðu vurgulanarak, yeryüzündeki
ýsýnmanýn 2 derece sýnýrýna dayanmasý
durumunda karbondioksit salýnýmlarýnýn
2050 yýlýna kadar yüzde 50’den fazla
azaltýlmasý gerektiðine dikkat çekildi.
Taraflarýn üzerinde uzlaþtýðý taslak metne
göre, emisyonlarýn azaltýlmasýyla ilgili
olarak 2009’da tamamlanmak üzere
müzakerelere baþlanacak. "Bali Adasý Yol

Haritasý" uyarýnca taraflar, 2009 yýlýnda
Danimarka'nýn baþkenti Kopenhag'da
düzenlenecek “15. Anlaþmaya Taraflar
Toplantýsý”nda Kyoto Protokolü'nün
önümüzdeki taahhüt aþamasýyla ilgili
müzakereleri tamamlayacak. Toplantýda
iklim deðiþikliðinin olumsuz sonuçlarýna
ayak uydurma eylemi, sera gazý salýmýný
azaltma yollarý, iklime dost teknolojileri
kapsamlý kullanma yollarý ve iklim
deðiþikliðini göðüsleme önlemlerine
finansman saðlama gibi konular ele
alýnacak. Avrupa Birliði, 2020’ye kadar sera
etkisi yaratan karbon salýmlarýnýn yüzde 25
ila 40 oranýnda azaltýlmasýný istiyor, ABD
ise, sayýsal kýsýtlamalar getirilmesine karþý
çýkýyordu. Kyoto Protokolü'nün süresi 2012
yýlýnda doluyor. 2009 yýlýnda Kopenhag'da
imzalanacak yeni uluslararasý sözleþme,
2013 yýlýndan itibaren geçerli olacak.

