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Ġçerik 

• Atmosfer nedir? 

• Hava kirliliği problemi 

• Tanımı ve genel kirlilik parametreleri;  

• Kirletici kaynakları 

• Kirleticilerin insan sağlığı ve ekosisteme 
olan etkileri  

 



ATMOSFER NEDĠR? 
•  Dünyayı saran gazlardan oluşmuş bir tabaka 

 

• Gazların karışımı, ama aynı zamanda asılı halde bulunan katı ve sıvı 

partikülleri de (aerosol) içermektedir.  

Aerosoller atmosferin görünen yüzüdür. 

Amerika’nın doğu yakasındaki kirlenme Afrika üstündeki toz  



EĞER UV veya IR bandıyla 
bakarsanız Atmosferdeki gazları 
da görmek mümkündür  

NO2 Columns Observed from the SCIAMACHY Satellite Instrument 



Temiz Atmosferin Kompozisyonu 

Gazlar Hacimsel %  

N2 78.08 

O2 20.95 

Ar 0.93 

CO2 0.036 

Diğer tüm gazlar 0.004 

Su DeğiĢken (0.1-5%) 

Kuru hava 



Atmosferik su buharı değiĢimi 



ATMOSFERĠN OLUġUMU 



http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nero_1.JPG


 



Ġnce ve kırılgan Atmosfer ! 

•Dünya çapı: 12,740 km 
 

•Dünya’nın kütlesi ~ 6 x 1024 kg 
 

•Atmosferin kütlesi ~ 5.1 x 1018 kg 
 

•Atmosferin kütlesinin 90%’ı ilk 16 km’lik kısımda 



Hava kirlenmesi: 

Bir veya daha fazla kirleticinin iç 
veya dıĢ ortamda insan, bitki ve 
hayvan yaĢamına; ticari veya kiĢisel 
eĢyalara ve yaĢamaktan zevk 
duyulabilecek çevre kalitesine zarar 
veren miktar ve sürelerde 
bulunmasıdır. 



Hava kirlenmesi ile neden 
ilgileniyoruz? 

• Ġnsan sağlığı üzerindeki etkileri 

 

• Ekosistem üzerindeki etkileri 

 

• Yasal limitlere uyum 



 



Hava Kirliliğine neden olan 
baĢlıca kirletici kaynakları  

Sabit Kaynaklar          Hareketli Kaynaklar     Volkanik Patlamalar 

Kaza Sonucu Dökülme 

        Çöl Tozları              Orman Yangınları 



Atmosferin Kompozisyonundaki 
DeğiĢimler ve Sonuçları 

• Yerel Ölçekte 

– hava kirliliği 
problemleri  

 

• Bölgesel Ölçekte 

– Asit Yağmurları 

– Bölgesel Ozon Oluşumu 

• Küresel Ölçekte 

– Ozon Tabakasının 
Ġncelmesi 

– Küresel Ġklim Değişikliği  

 

Yerel 

Bölgesel 

Küresel 



1980 öncesi: 

yerel 

Ġs, sis, fotokimyasal 

duman   

2000 sonrası: 

Küresel 

İklim değişimi, ozon 

tabakası incelmesi 

1970 -1990: 

Bölgesel 

Asit yağmurları, bölgesel 

ozon oluşumu   

Yerel, Bölgesel, Küresel hava kirliliği 



Yerel hava kirliliği problemleri 

• Kömür yanması sonucu oluĢan duman + 
sis (kıĢ mevsimi) 

 

 

 

• Trafik emisyonları + güneĢ ıĢığı: 
fotokimyasal duman oluĢumu (yaz 
mevsimi) 

 

 



 

– 



 



Ġnsan iliĢkili hava kirliliği 
kaynakları  

1. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği 

2. Motorlu TaĢıtlardan Kaynaklanan Hava 
Kirliliği 

3. Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği 



Doğal Nedenler: 

Libya çölünden  

Akdeniz’e doğru  

kum fırtınası 

http://www.milliyet.com.tr/content/galeri/yeni/goster.asp?id=20&galeriid=2316
http://www.milliyet.com.tr/content/galeri/yeni/goster.asp?id=21&galeriid=2316


Pinatubo , 1991 

Toz 
SO2 

GüneĢ ıĢığı 

SO4 aerosolleri 
H2SO4 

Volkanik duman 

Doğal Nedenler: Volkanik patlamalar 



Doğal nedenler: 

7 Temmuz 2008, Mersin orman yangını               Deniz dalgaları  



Birincil kirleticiler 
Kirleticiler Kaynakları Etkileri 

CO Eksik yanma ürünü, otomobil 
emisyonları 

Hemoglobil ile rxn, O2 taĢıma 
kapasitesinde azalma, ölüm  

Uçucu Organik BileĢikler 
(UOB)   

Eksik yanma ürünü, benzin 
buharlaĢması, kimyasal madde 
dökülmesi v.b. 

Kanser, duman gibi ikincil 
kirletici oluĢturur 

Partiküller (soot, toz, kül) Endüstriler, madencilik 
tesisleri, termik santraller, 
tarımsal aktiviteler, inĢaat 
çalıĢmaları 

Ġnce partiküller, Asbest 
eritronit gibi minerolojik 
partiküller sağlık açısından 
tehlikeli, PM içindeki ağır 
metaller (Pb, As, Hg vb.) 
tehlikeli 

Kükürt oksitler Termik santraller, endüstriler, 
fosil yakıt yanması 

Koku, göz ve nefes yolu 
rahatsızlıkları, asit yağmurları 

Azot oksitler Yüksek sıcaklıkta yakma 
prosesleri, otomobil 
emisyonları, termik santraller 

Göz ve nefes yolu hastalıkları, 
asit yağmurları 



Hava kalite standartları  

Parametre WHO 
µg/m3 
 

EU  
µg/m3 

USA EPA 
µg/m3 

Türkiye  
µg/m3 
(2013) 
 

PM2.5 
Günlük 
Yıllık 

 
25 
10 

 
- 
25 

 
35 
15 

- 

PM10  
Günlük 
Yıllık 

 
50 
20 

 
50(35) 
40 

 
150 (1) 
50 

 
100 
60 

Kükürt oksit,  
Saatlik 
Günlük 
Yıllık-kıĢ dön. 

 
500(10 dak ort) 
125 (4 saat) 
40-50  

 
350 (24) 
125 (3) 
20 

 
1300 (3 saatlik) 
365 
80 

 
900 
250 
125 

Azot oksit 
Saatlik 
Yıllık 

 
200 
40 

 
200 (18) 
40 

 
- 
100 

 
300 
60 



Hava kalite standartları 

Parametre WHO EU  
µg/m3 

USA EPA 
µg/m3 

Türkiye  
µg/m3 
 

KurĢun, Pb 
Yıllık 
3 aylık ort. 

 
 

 
0.5 
- 

 
- 
1.5 

 
1 

Ozon 
8 Saatlik 
1 saatlik 

 
120 
- 

 
120 (25) 
- 

 
160 
240 

 
240 

Benzen 
Yıllık 

 
 

 
5 

 
- 

- 

Karbon monoksit 
8 Saatlik 
1 saatlik 

 
10000 
- 

 
10000 (1) 
40000 (1) 

 
10000 (yıllık) 
10000 (günlük) 

Cd, As, Ni, PAH 
 
Yıllık 

2012’de 
baĢlayacak 
5, 6, 20, 0.001 

- - 



Ulusal Hava Kalitesi Ġzleme Ağı 
(www.havaizleme.gov.tr) 

 
PM10, SO2 : 117 istasyon 
NO, NO2: 19 istasyon 
Ozon: 11 istasyon 
CO: 11 istasyon 
PM2.5: 7 istasyon 



Karbon monoksit  
Karbon monoksit (CO), renksiz, kokusuz, bir gaz olup, hem 
kaynaklandığı nokta etrafında iyi dağılmayan, hem de 
renksiz ve kokusuz olması sebebiyle varlığı fark edilmeyen 
bir kirleticidir. 
 
Fosil yakıtların kullanılması, egzoz gazları, orman yangınları 
ve kapalı mekanlardaki sigara dumanı gibi nedenlerle 
atmosfere büyük oranda karbon monoksit (CO) gazı yayılır. 
Karbon oksitleri baĢ dönmesi ve reflekslerde yavaĢlamaya 
sebep olur. Havada yüksek oranda bulunmaları ölümlere 
neden olabilir.  Atmosferdeki CO’ın %90’ı doğal 
kaynaklardan atılmaktadır.   Ġnsan katkısının büyük kısmı 
trafik emisyonlarından gelmektedir. Araç teknolojisi 
geliĢmelerinden ötürü hızla emisyon azaltımı yapılmaktadır.  



Partiküler Madde Kaynakları 

Doğal: Volkanlar, toz fırtınaları, orman ve anız yangınları, 
deniz dalga hareketleri 

Ġnsan katkısı: Fosil yakıtların yanması, termik santraller, 
madencilik, inĢaat çalıĢmaları, endüstriler (toplam 
aerosollerin %10’u insan katkısı olan kaynaklardan 
atılıyor) 

 

Çevresel önemi: sağlık sorunları (solunum yolu hastalıkları), 
görüĢ mesafesi kısaltması, iklim, bulut oluĢumu, 
heterojen reaksiyonlar, uzun mesafeli taĢınım … 

 



 

Yıllık PM10 konsantrasyonları 
değiĢimi 2002-2009 
 

SD= 40 µg/m3 



 

HSD = 25 ug/m3 

2015 yılı HSD =20 ug/m3 

PM2.5 Konsantrasyonları (1/1-1/10/2010) 



Kükürt Oksit (SOx) Kaynakları 

Doğal: Volkanlar, okyanuslar, biyolojik parçalanma ve 
orman yangınları  

Ġnsan katkısı: Fosil yakıtların yanması, metal iĢleme 
tesisleri, sülfirik asit üretimi, kağıt üretimi, atık yakılması 
ve elemental kükürt üretimi  

 

 



SO2 emisyonlarındaki değiĢim 
(EEA, 2009) 

 



1990-2007 yılı SO2 emisyon 
değiĢimi 
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KıĢ dönemi SO2 konsantrasyonları 
değiĢimi 2001-2010 
 

SD= 20 µg/m3 



Ġkincil Kirleticiler 

• Birincil kirleticilerin atmosferdeki kimyasal ve 
fotokimyasal reaksiyonları sonucu oluĢan kirleticiler   

• örnekler:  
– sülfürik asit, H2SO4  

• Solunum problemleri   

– nitrojen dioksit, NO2  

– ozone O3  
• Renksiz gaz   

• Tatlı kokusu   

• Oksitleme gücü yüksek, hücreden plastik maddeye kadar herĢeyi 
parçalayabilme özelliği   

• Gözlerde sulanma 

 



Azot Oksit (NOx) Kaynakları  

Doğal: ġimĢek çakması, denitrifikasyon  

Ġnsan katkısı: Yüksek sıcaklıkta yakma iĢlemi 

 

Önemi: Ozon oluĢuma neden olması, iklim 

değişikliği, asidite 

 

 

 



NOx emisyonlarındaki değiĢim 
(EEA, 2009) 

 



1990-2007 yılı NOx emisyon 
değiĢimi 
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Azot oksitler 

 

SD= 40 µg/m3 



 

Asit 
bileĢenlerin 
(SOx, NOx) 
kaynak 
dağılımı 



Organik bileĢiklerin kaynakları 
Doğal: Bitkiler 

 

Ġnsan kaynaklı: Trafik emisyonları, petro-kimya tesisleri, 
atık yakma tesisleri, benzin istasyonları,  yakma tesisleri, 
boyama, kuru temizlemecileri, solvent kullanımı, atıksu 
arıtma tesisleri, sigara içimi 

 

Bazı organik bileĢikler ekstrem konsantrasyonlara 
ulaĢtıklarında sinir sistemine ait fonksiyonlarda 
bozulmalara neden olurlar, kanser gibi kronik sağlık 
sorunları oluĢturabilirler.  



Uçucu organik bileĢik emisyonlarının 
1990-2010 arası değiĢimi  
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Ozon 

• Stratosferde bulunan O3 : iyi 

• Yer seviyesinde gözlenen O3: kötü  

• Sıcak bölgelerdeki Ģehir alanlarında limit 
aĢımı sıklıkla gözlenmektedir 



Ġkincil Kirletici “Ozon” oluĢumu 



Ozon konsantrasyonları (1/1-1/10/2010)  

 

HD= 120 µg/m3 (25) 



Ozon öncülerinin kaynakları 

 



Genel Hava Kalitemiz 

Parame
tre 

Eğilim AB Sınır Değer Kıyaslaması 

SO2 Azalma 
eğiliminde 

Birçok ilde SD sağlanamıyor 

PM10 Belirgin eğilim 
yok 

Tüm illerde SD sağlanamıyor 

PM2.5 ? Sınırlı ölçüm, HSD sağlanamıyor 

NO2 ? Sınırlı ölçüm, SD sağlanamıyor 

O3 ? Sınırlı ölçüm, HSD sağlanamıyor 

Kirlilik azaltıcı önlemler alınmalı…. 



Hava kirliliğinin insan sağlığına 
etkileri 

• Kanser, astım, 
doğumsal bozukluk, 
göz ve solunum yolu 
hastalıkları (bronĢit, 
zatürre)  



 



Hava kirliliğinin bitki ve ormanlar 
üzerindeki etkileri 

• Bitkilerin fotosentez kapasitelerinde azaltarak verimliliği düĢürür, 
odun üretimini azaltır 

• Yaprak hücrelerini parçalar 

• Büyümeyi durdurur 

• Ekstrem hava koĢullarına, hastalık ve böceklere karĢı 
dayanıklılıklarını azaltır 

• Verimde düĢme, meyve ve sebzelerin daha küçük, daha az besleyici 
olmalarına sebep olur 



Hava kirliliğinin malzeme ve 
eĢya üstüne etkileri 

• Asidik bileĢikler (NOx, SOx) nedeniyle 

• Tarihi eserler zarar görmektedir. 



Hava kirliliğinin oluĢumunda 
etkili olan faktörler: 

• ġehir planı ve yerleĢim Ģekli, 

• ġehirdeki insan aktiviteleri,  

• Coğrafi koĢullar 

• Ġklimsel ve meteorolojik etmenler 

 



ġehir hava kalitesinin ekonomik geliĢim ile 
ilgili değiĢimi 

 



Topografik ve meteorolojik 
faktörler 

 



KıĢ dumanı 

• Vadilerde kurulmuĢ 
Ģehirlerin tipik 
karekteristiği: 

• KıĢ mevsimi sabah 
saatleri yaygın hava 
kirliliği: enversiyon 
(sıcaklık terselmesi)     



Y
a
z 

d
u
m

a
n
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Deniz ve kara 
meltemleri 

• Kara ve deniz 
arasında döngü 
halinde olan 
kirleticiler kimyasal 
dönüĢüme 
uğrayarak duman 
oluĢumuna neden 
olup, hava 
kirliliğine neden 
olurlar. 25-30 km 



Hava Kirliliği Problemleri 

• Yerel Ölçekte 

– hava kirliliği 
problemleri  

 

• Bölgesel Ölçekte 

– Asit Yağmurları 

– Bölgesel Ozon Oluşumu 

• Küresel Ölçekte 

– Ozon Tabakasının 
Ġncelmesi 

– Küresel Ġklim Değişikliği  

 



Asit Yağmurları 



DĠNAZORLARIN YOKOLUġUNUN 
SEBEBĠ 

…veya asit yağmurları mı?  



Asit Yağmurları 

Asit nereden geliyor?  

• Nitrik oksit & kükürt dioksit: termik 
santraller ve otomobil emisyonları  

 

• SO2 + su buharı + ozon ---> H2SO4  

 

• NO + güneĢ ıĢığı + O2 ---> NO2 +  
atmosferdeki gazlar ---> HNO3  





pH skalası 

 



 

Tuncel, 2003  



 

Toprağın asitlenmesi Binalarda bozulma 

Göllerin ve nehirlerin asitlenmesi Yeraltı suyunun asitlenmesi, 
Su kaynaklarının kirlenmesi     

Ġnsan sağlığı 
üstündeki etkiler 



OZON PROBLEMĠ 

 

KÖTÜ OZON 

ĠYĠ OZON 



ĠYĠ ve KÖTÜ OZON 

NOx = NO + NO2: nitrogen oxide radicals 
VOC (volatile organic compounds) = light hydrocarbons 
                         and substituted organic compounds 

Ġyi  
(UV filtresi) 

           Kötü 
(sera gazı)                     

Ġyi 
(OH kaynağı) 

Kötü 
(duman) 



 
 
Temmuz ayı öğleden sonra (1-4 pm) ortalama ozon konsantrasyonları HARVARD GEOS-
CHEM model sonuçları 



Ozon konsantrasyonları (1/1-1/10/2010)  

 

HD= 120 µg/m3 (25) 



Stratosferik ozon tabakası  
incelmesi 



Stratosferik ozon  

 

Method: UV solar backscatter 

Scattering by  

Earth surface  

and atmosphere 

Ozone layer 

http://www-as.harvard.edu/chemistry/trop/satellite/index.html


Ozon tabakasının incelmesi 

 



2006 Güney kutpu Ozon Deliği: 
en düĢük gözlenen seviye  

Aura OMI – 8 Oct 2006 

Minimum of 85 DU on 8 Oct 2006 

Ozone Hole Minimum 



Ozon Tabakası Ġncelmesi 
Ozon delinmesi 

durumunda 

– Zararlı UV ıĢınımında 
artıĢ 

– Deri kanseri 

– Katarak ve diğer göz 
hastalıkları 

– BağıĢıklık sistemi 
çökmesi 

– Plankton azalması 

– Bitki hasarları 

 

WMO, 2009 



SOURCE GAS CONTRIBUTIONS TO 
STRATOSPHERIC CHLORINE (2004) 



Thomas Midgley, (1889-1944) 
Makine müh, kimyager 

 KurĢunlu benzin için TEL (kurĢun katkısı) ve 
CFCs en önemli buluĢları 

 Perkin Medal (1937) 
Priestley Medal (1941) 
Willard Gibbs Award (1942) 

“Dünya tarihinde, atmosfere en fazla olumsuz etkiyi yapan canlı ”  



 



Ġklim DeğiĢikliği 



Dar bir alanda kısa süre içinde değiĢen atmosfer 
olaylarına hava durumu denir. 

  
 

Meteoroloji 
 
GeniĢ bir alanda uzun yıllar boyunca (en az 30 yıl) 

görülen hava olaylarının ortalamasına iklim denir.  
 
 

Ġklim Değişikliği 



ATMOSFERĠN SERA ETKĠSĠ 
 

GüneĢ enerjisi 

Geri yansıyan güneĢ 
enerjisi 

Yüzeyden 
yansıyan 

Atmosferik 
emisyon 

Sera tabakası 
(H2O, bulutlar CO2, CH4, …) 

Giren 

Çıkan 

Atmosfer olmasaydı (Giren = Çıkan  olduğu durumda) yer seviyesi -18 ºC 

http://3dnworld.com/users/1/images/UltimateEarth.jpg
http://cfa-www.harvard.edu/ep/readlists/Sun.gif


 

Raymo et al., 1990 



Millenial NH temperature trend 
[IPCC, 2001] 





Ġklim değiĢikliği 

 



 

CO2 Data 
Sunspot cycle 



Ġklim 
DeğiĢikliği 

Deniz seviyesi 
yükselmesi 

Sıcaklık  YağıĢ 

Sağlık 

Sıcağa bağlı hastalıklar 
ve ölüm 

Solunum yolu 
hastalıklarında artıĢ 

Enfeksiyon 
hastalıklarında artıĢ 

Su ve gıdaya bağlı  
hastalıklarda artıĢ 

Tarım 

Tarım alanlarının 
bozulması sonucu 
üretimde azalma 

Otlak alanlarının 
azalması sonucu 

hayvancılık üretiminin 
azalması 

Sıcaklık ve yağıĢa 
bağlı tarımsal 

üretimde azalma  

Orman 

Orman alanlarının 
azalması 

Orman yangınlarında 
artıĢ 

 

ÇölleĢme 

Su 
kaynakları 

Su kaynaklarının 
azalması 

 

Meteorolojik olaylara 
bağlı olarak seller, su 

baskınları  

Su kirliliği 

Kıyı alanları 

Kıyı alanlarındaki 
yerleĢim yerlerinin 

sular altında kalması 
 

Ova, deltaların  ve 
turizm alanlarının sular 

altında kalması 

 Yüzey ve yer altı 
sularının tuzlanması 

Sel baskınları, kıyı 
erozyonu 

BiyoçeĢitlilik 

Hassas türlerin yok 
olması 

Dağılım ve yerlerinin 
değiĢmesi 

Açlık, yoksulluk, 
susuzluk, kıtlık 

BulaĢıcı 
hastalıklarda 
artıĢ 

Göçler SavaĢlar 

İklim Değişikliğinin Etkileri 



Onol ve Semazzi, 2006 

Model (SRES A2 [2071-2100] - RF [1961-1990]): Yağış 

Küresel ortalama yağıĢ değiĢimi:  Çok değiĢken  
IPCC Akdeniz  tahmini :  -%20  2100 yılı 
Türkiye için tahmin: -%20- %50 2100 yılı 



Onol ve Semazzi, 2006 

Küresel ortalama Sıc. artıĢı:  0.8 C (endüstrileĢme dönemi öncesine 

göre) 
Avrupa sıcaklık artıĢ  ortalaması: 1 ºC 
IPPC  Sıcaklık artıĢı tahminleri: 1.8 – 4.0 C/100 yıl 
Avrupa için tahmin : 1.0 – 5.5 º C/100 yıl 
Türkiye için tahmin: 2.5 – 4 ºC 

Future Simulation (A2 [2071-2100] minus RF [1961-1990]): Temperature 



Su Kaynaklarına Etkileri 

• Yüzey akıĢında azalma  

• Su kaynaklarının miktarının ve kalitesinin 
bozulması 

• Erozyon 

• Obruk oluĢumu 

• Temiz içme suyu kıtlığı 

•  ġiddetli yağıĢ frekansı ve sel baskını riski 

 



Erozyona duyarlı bölgeler  
(unep.org) 



Ġklim değiĢikliğinin Ģehir hava 
kalitesine etkileri 

Artan sıcaklık ve kuraklık sonucu; 

• PM10 seviyesinde artıĢ 

• Ozon probleminde artıĢ 

• Hava kirliliğine bağlı solunum yolu 
hastalıklarında artıĢ 

 



2030 yılı su stresi gözlenecek bölgeler 



Sağlık Etkileri 

• Gıda ve su ile bulaĢan hastalıklarda artıĢ 

• Sıcak dalgalarına bağlı ölümlerde artıĢ 

• Hava kirliliğine bağlı olarak solunum yolu 
hastalıklarında artıĢ 

• Vektör ve kemirici kökenli hastalıklar 
(sıtma, KKKA, v.d.) 

• Meteorolojik kaynaklı doğal afetlerin 
sıklığında artıĢ ve bunlara bağlı sağlık 
sorunları 



Mak. Sıcaklık Görülecek Gün Sayısı 
kötü durum: %200-500 artıĢ 
iyi durum: %100-%300 

 

2003 yılı yazında yaĢanan sıcak dalgasından ötürü tüm Avrupa’da baĢta yaĢlılar ve 
hastalar olmak üzere toplam 70000 den fazla ölüm tespit edilmiĢtir.  

(Robine, J.M, et al., Death toll exceeded 70,000 in Europe during the summer of 2003 
Comptes Rendus Biologies, Volume 331, Issue 2, February 2008, Pages 171-178) 



Kıyı Alanları 

Deniz seviyesi yükselmesi sonucu 
• Kıyı yerleĢim yerlerinin sular altında kalması 
• Kıyıdaki ova ve deltaların sular altında 

kalması 
• Kıyı bölgelerindeki yüzey ve yer altı sularına 

tuzlu su giriĢimi 
• Turizm azalacak 
• Kıyı bölgelerinden göç 
• Ekonomik kayıplar 

 



Ocak 1993-Haziran 2006 arası Akdeniz’de gözlenen deniz 

seviyesi değişimleri (DSD) 

 

Kaynak:Legos/Cnes). 
 

Küresel ortalama DSD :  1.7 mm/yıl (20. YY)  3.1 mm/yıl (son 
15 yıl) 
Akdeniz ortalaması: 2.5-10 mm/yıl 
Karadeniz ortalaması: 7.5 mm/yıl  
IPCC DSD tahminleri: 0.18 – 0.59 m/100 yıl  
Akdeniz için yapılan son tahminler  seviyenin daha da yüksek 
olabileceğini gösteriyor ( Marcos et al., 2008) 

http://www.legos.obs-mip.fr/
http://www.cnes.fr/


Tarıma etkileri 
• Kuraklığa bağlı olarak bitkisel tarım ürün 

deseninde ve üretiminde değiĢim  

• Yetersiz beslenme ve sıcaklık stresi 
nedeniyle et ve süt veriminde azalma 

• Balıkların göç yollarının değiĢimi nedeniyle 
verim azalması 

 



GENETİK ÇEŞİTLİLİK 

Türkiye, iki önemli gen merkezinin kesiĢtiği noktada yer 
almaktadır: Akdeniz ve Yakın Doğu.  
Adada BM tarafından korunan bölge türlerin korunması ve 
geliĢiminde önemli rol oynamıĢtır. 

Sıcaklığın 1.5-2.5°C’yi geçmesi halinde 2050 yılına kadar türlerin 

%30’una kadar varan bir azalma öngörülmektedir (Stern, 2006). 


