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küresel
›s›nmada
pay›n›z
Küresel ›s›nma bir türlü gündemden
düﬂmüyor. Bunun nedeni, gezegenimizi tehdit eden en büyük çevre sorunu
olmas›. Dünyan›n ne kadar ›s›naca¤›
kesin olarak öngörülemiyor, ancak bu
›s›nman›n nelere mal olaca¤› aç›k olarak kestirilebiliyor: Alaska k›y›lar›ndaki
180 yerleﬂim yeri, buzullar›n erimesi
nedeniyle sular›n yükselmesi tehlikesi
alt›nda! Bu yerleﬂim yerlerinden 600
nüfuslu olan birini bile taﬂ›man›n maliyeti 242 milyon YTL olarak hesaplan›yor. Matemati¤in veri sa¤lad›¤› bir di¤er alan da ›s›nman›n kayna¤›... Küresel ›s›nmaya, gerçekte bir battaniye gibi dünyay› so¤uktan koruyan atmosfer-

deki sera gazlar› neden oluyor. Bu gazlar›n miktar› her geçen y›l art›yor. Sistemi tersine iﬂlemeye zorlayan ‘battaniye’deki de¤iﬂikli¤in nedeni ne?
Sanayi devrimi bize kolayl›¤›n, çabuklu¤un, rahatl›¤›n ve güvenli¤in oldu¤u bir modern yaﬂam hediye etti.
Kentlerde, s›cakl›¤›n› ayarlayabildi¤imiz evlerimizde çay›m›z› yudumlarken
yaln›zca dü¤mesine basarak çal›ﬂt›rd›¤›m›z televizyonun sa¤lad›¤› konfor,
ötesini düﬂünmeyi gerektirmiyordu.
Is›nma, ayd›nlatma ve elektrikli eﬂyalar›n çal›ﬂmas› için gereken enerjinin
kayna¤›n›... Ta ki, sera gazlar›ndan biri olan karbondioksitin atmosferde

yaklaﬂ›k % 30 oran›nda artt›¤›n› ö¤renene kadar. Karbondioksitin, sera etkisinin oluﬂmas›nda % 80 pay› var. Bu
gaz›n atmosferdeki birikiminin nedeni,
kulland›¤›m›z enerjinin temel kayna¤›
olan fosil yak›tlar. Veriler ortada; örne¤in 1990 y›l›nda 7,5 milyar ton karbon
atmosfere sal›nm›ﬂ ve atmosferdeki
karbondioksit miktar›, bir metreküp
havada 350 ppm’e (milyonda bir) ulaﬂm›ﬂ. Bu ciddi rakamlar›n, gündelik yaﬂam›n onca sorunu aras›nda birço¤umuza bir ﬂey ifade etmemesi do¤al.
Belki de burnumuzun ucundaki tehlikeyi görmek için yaﬂam›m›za farkl› bir
gözle bakmak gerekiyor.

NASA (ABD Havac›l›k ve Uzay Dairesi) uydusu taraf›ndan 1979 (solda) ve 2003 (sa¤da) y›llar›nda çekilmiﬂ Kuzey Buz Denizi’ne ait bu iki foto¤raf, buz tabakas›ndaki
erimeyi gösteriyor. ‹klimle ilgili ortaya konulan senaryolar›n biri, 2070 y›l›nda Kuzey Buz Denizi’nin yerinde olmayaca¤›n› söylüyor.
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TOPLAM
12.860

Ev ›s›tmas› 1550 m3
do¤algaz 3.000 kg CO2

200-250 m2 büyüklü¤ündeki lüks
bir evin y›ll›k CO2 üretimi

3.000

Al›ﬂkanl›klar›m›z
De¤iﬂecek mi?

Aileniz Atmosfere Ne
Kadar CO2 Sal›yor?

Rakamlar çok ﬂey söylüyor. Ancak,
atmosfere sald›¤›m›z bunca karbondioksite karﬂ›n hiç kimse, modern yaﬂam›n sa¤lad›¤› konfora öyle kolay kolay s›rt dönebilece¤imizi, al›ﬂkanl›klar›m›z› bir ç›rp›da b›rakabilece¤imizi
düﬂünmüyor. Hafta sonu kim, arabayla göl kenar›na gitmekten vazgeçer?
Kim çamaﬂ›rlar› makinede de¤il elde
y›kamak ister ya da kim bilgisayar›n›
b›rak›r? Elbette birçok al›ﬂkanl›¤›m›z›
de¤iﬂtirmemiz zor. Ancak, konu ciddi
ve çoktan çevre ve do¤a korumayla ilgili sivil örgütlerin gündeminden ç›k›p
hükümetler aras› platforma yerleﬂti.
Bilimsel araﬂt›rmalar›n etkisi ve Kyoto
Protokolü’nün bask›s›yla, birçok ülke
karbondioksit sal›mlar›n› azaltmak
için çaba harc›yorlar. Atmosfere en
fazla karbondioksit salan ülke olmas›na karﬂ›n, Kyoto Protokolü’ne taraf
olmayan ABD’de bile bir araba ﬂirketi,
2010 y›l›nda piyasaya sürece¤i yeni
modellerinde sera gazlar› sal›m›n› % 6
azaltmay› planl›yor. Dünyan›n herhangi bir yerindeki karbondioksit sal›m›n›

daha a¤›r. Bu durumda her kilometrede otomobiliniz 0.23 kg karbondioksiti atmosfere sal›yor.
Peki, otomobilinizin y›ll›k sal›m› ne kadar? Elbette bu, y›ll›k ne kadar yol kat etti¤inize ba¤l›;
10.000 km yol kat ediyorsan›z, 2300 kg karbondioksiti atmosfere b›rak›yorsunuz. Bu arada bir
y›l içinde ulaﬂ›mda kulland›¤›n›z di¤er araçlar› da
düﬂünün. ‹statistikler, ortalama bir ailenin ulaﬂ›m›n›n karbondioksit bedelinin y›ll›k 5-10 bin kg
aras›nda de¤iﬂti¤ini gösteriyor.

azaltmak, atmosferdeki karbondioksit
art›ﬂ›n› engellemek demek. Sorun küresel ve bireysel çabalardan baﬂlayarak, sanayinin ve hükümetlerin her
türlü önlemi de¤erli; bunlar›n ciddi
maliyeti ve zorlu¤u da düﬂünülürse...
En basitinden evinizdeki ampulleri,
enerji korunumlu olanlar›yla de¤iﬂtirmenin maliyetini düﬂünün! Üstelik ki-

mi önlemler de, ço¤u zaman gündelik
yaﬂamda eriyip gidiyor. “Otomobilinizi
kullanmay› b›rak›n, bisiklete binin ya
da suyu kaynatmak için su ›s›t›c› yerine oca¤› kullan›n” gibi sloganlar gerçekci olam›yor. Bunun fark›na varanlar, al›ﬂkanl›klar›m›z› de¤iﬂtirmeden
önlem almay› sa¤layacak ilginç yaklaﬂ›mlar ortaya koyuyor. ABD’de bir ﬂir-

Eviniz Atmosfere Ne Kadar CO2 Sal›yor?
.

Günün erken saatlerini düﬂünün. Sabah, saatli radyonun sesiyle uyand›n›z. Duﬂ ald›n›z.
Sonra, kahvalt›n›z› haz›rlamak için bir yandan

su ›s›t›c›s›n› çal›ﬂt›rd›n›z, di¤er yandan buzdolab›ndan birkaç ﬂey ç›kard›n›z. Evden ç›kmadan
haberleri izlemek için TV karﬂ›s›nda birkaç da-

Konforlu yaﬂam›n bedeli: Soba ve kurutma makineleri d›ﬂ›nda beyaz eﬂya ve elektronik ayg›tlar›n ço¤unlu¤unun at›k ç›k›ﬂ› yoktur. Ancak,
sanayileﬂmiﬂ ülkelerde 21. yüzy›l›n baﬂ›nda yaﬂam› böylesine rahat k›lan elektri¤i üreten santraller bu süreç içinde atmosfere sürekli biçimde
karbondioksit pompalad›lar. Aﬂa¤›da, Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvar›’nca derlenen istatistiklere dayanarak oluﬂturulmuﬂ ﬂekil, tipik bir
evde kullan›lan elektrikli ve elektronik ayg›tlarla bunlar›n kullan›m›yla oluﬂan y›ll›k sera gaz› miktar›n› gösteriyor. Örne¤in bir buzdolab› y›lda
yaklaﬂ›k 1240 kilovat-saat elektrik kullan›r ve sonuç olarak 920 kg karbondioksit atmosfere girer.
Kilogram cinsinden
tüketilen CO2
miktar›

920

Elektrikli ev aletleri
için çeviri tablosu:
1 kilowatt-saat
enerji= 0,75 kg CO2

380

725

238
90

800

90

155
34

37
20

41

26
195

52

1.100
6.700

Ancak, tek bir ailenin karbondioksit bedeli
40.000 kg’a ulaﬂabiliyor. Çünkü, bir aile yaln›zca evde oturmuyor, yolculuk da yap›yor. Verilen
rakam, biraz önce örnek verilen büyük evde yaﬂayan, 2-3 arabal›, y›lda birkaç kere uçakla yolculuk yapan aileye ait. Peki, buradaki matematik
ne? Orta büyüklükte bir otomobiliniz oldu¤unu
düﬂünün. Bu otomobil, 100 km’de 9,7 litre benzin yaks›n. Yani, kilometre baﬂ›na 0,097 litre
benzin. Bir litre benzini karbondioksite dönüﬂtürme faktörü 2,4. Yani 1 litre benzin yakt›¤›n›zda
atmosfere yaklaﬂ›k 2,5 kat› karbondioksit sal›yorsunuz. Bir dakika! Bir yanl›ﬂl›k olmal›... Yanl›ﬂl›k yok. Hesab› ﬂöyle yapacaks›n›z: Benzin büyük ölçüde karbondan oluﬂuyor. Motor içindeki
patlama, yak›ttaki hemen her karbon atomunu
iki oksijen atomuyla birleﬂtiriyor. Oksijeni nedense zihnimizde a¤›rl›ks›z olarak bir element olarak
canland›r›r›z. Oysa, oksijen, karbondan 1,33 kat

7

Sürekli Aç›k
Televizyonlar, bilgisayarlar, müzik setleri
ve öteki elektronik ayg›tlar, yaln›zca
ABD’de kentsel elektrik kullan›m›nda
%10 paya sahip. Bu elektri¤in %60’› ise
aletler kullan›mda de¤ilken tüketiliyor,
bu da y›lda atmosfere sal›nan 56 milyon
ton CO2 demek

2.100

Klima 2800 kilowatt-saat
elektrik 2.100 kg CO2

9000 kilowatt elektrik
6.700 kg CO2

Su ›s›tmas› 560 m3
do¤algaz 1.100 kg CO2

kika oyaland›n›z. Beﬂ kilometre mesafedeki iﬂyerinize ulaﬂmak için bir taﬂ›t kulland›n›z. Masan›za oturdunuz ve bilgisayar›n›z›n dü¤mesine
bast›n›z. Bu kadar k›sa bir zaman diliminde kulland›¤›n›z eﬂyalar bile y›ll›k yaklaﬂ›k 2000 kg
karbondioksiti atmosfere b›rak›yor. Tehlike
çanlar› çald›¤›ndan beri modern yaﬂam›n karbondioksit sal›m bedeli dirhem dirhem hesaplanm›ﬂ. Bu zor bir iﬂ de¤il. Bir evin karbondioksit sal›m›n› hesaplamak için, herhangi bir elektrikli eﬂyan›n kilowatt-saat (kWs) cinsinden y›ll›k ne kadar enerji harcad›¤› bulunuyor. Bu de¤er kg cinsinden sal›nan karbondioksit miktar›na dönüﬂtürülüyor. Örne¤in, standart bir buzdolab› y›ll›k 1239 kWs enerji harc›yor. Ev eﬂyalar› için enerjiyi karbondioksite dönüﬂtürme
faktörü 0.75 Yani, bir buzdolab› y›ll›k 920 kg
karbondioksit üretiyor. Peki bir ev; ›s›nmas›,
ayd›nlatmas› ve di¤er elektrik tüketen eﬂyalar›yla atmosfere ne kadar karbondioksit sal›yor? Bu
noktada son y›llardaki yaﬂam stillerine bakmak
gerekiyor. Geçen 25 y›lda yaﬂam alanlar›m›z›n
geniﬂledi¤i görülüyor. Herkes, bahçe içinde
200-250 m2’lik bir ev düﬂlüyor! Klimas›, plazma televizyonu, jakuzisiyle... Böyle bir evin atmosfere b›rakt›¤› karbondioksit, y›ll›k yaklaﬂ›k
12.000 kg olarak hesaplan›yor. Bu miktar, mütevazi bir evde 1600-1700 kg’a düﬂebiliyor. Ortalamaysa yaklaﬂ›k 4.500 kg olarak görülüyor.
Rakamlar, ço¤unlukla kentlerdeki yaﬂam koﬂullar›n› yans›t›yor ve her ülkenin kendi yaﬂam koﬂullar›na göre farkl› sonuçlar› var.
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Y›ll›k Enerji Tüketimi

Müstakil ev y›lda 12.900 kg CO2

‹ki otomobil y›lda
12.000 kg CO2

ABD’deki tüm konutlar›n
kulland›¤› enerji
1.350.300.000 ton CO2

ABD’deki tüm ulaﬂ›m araçlar›
2.063.850.000 ton CO2

CO2 Sal›m›n› Giderecek A¤aç Say›s›

34 ceviz a¤ac›

31 ceviz a¤ac›

44,5 milyon dekar ceviz a¤ac›

65 milyon dekar ceviz a¤ac›

bunun nedeninin ormanlar›n tar›msal
etkinlikler ya da çeﬂitli nedenlerle tahribinden kaynaklanan arazi kullan›m›ndaki de¤iﬂiklik oldu¤una iﬂaret
ediyorlar. Karbondioksit depolar› olan
ormanlar›n h›zla yok olmas›, elbette
atmosferdeki karbondioksit art›ﬂ›na
yans›yor. 1990-1999 y›llar› aras›nda
fosil yak›tlar›ndan ortaya ç›kan küresel karbondioksit sal›m›, 19 milyar
ton, 1989-1995 y›llar› aras›nda ormanlar›n yok edilmesinden ortaya ç›kan
karbondioksit sal›m›ysa 5 milyar ton
olarak hesaplan›yor. Fosil yak›tlar› kadar olmasa da ormans›zlaﬂman›n atmosfere karbondioksit biliminsanlar›n› düﬂündürüyor.

Tehlike Çanlar›
ABD’deki toplam fosil yak›t
kullan›m› 6.372.900.000 ton CO2

202 milyon dekar ceviz a¤ac›

A¤açlar, fotosentez yoluyla atmosferdeki karbonu emdiklerinden sera gaz› sal›mlar›n›n bir k›sm›n› yok etmenin potansiyel bir yolu da ormanlar›
ço¤altmak. Ancak, a¤açlar›n büyük ço¤unlu¤u ekildikten sonraki ilk y›llarda önemli miktarda karbon ememiyor. Üstelik, a¤açlar orman yang›nlar›
ya da çürüme yoluyla yok olurken ald›klar› karbonu atmosfere geri veriyorlar. 4 dekar alanda h›zl› büyüyen yumuﬂak odunlu a¤açlar (ör: çam) 15
yaﬂ›ndayken en üst emme oran›na eriﬂtiklerinde, y›lda 5 ton karbondioksit emebiliyorlar. Sert odunlu a¤açlarsa daha yavaﬂ büyümekle birlikte
emdikleri karbonu daha uzun süre tutuyorlar. Örne¤in, 4 dekarl›k ceviz a¤ac› 25 yaﬂ›nda en yüksek emme oran›na eriﬂti¤inde y›lda 2,2 ton
karbondioksit emebiliyor. Yukar›daki grafik, 4 kiﬂilik bir aileden baﬂlayarak, ABD’nin 1 y›ll›k toplam karbon sal›m›n› emmek için, dikilip yetiﬂmesi
için 25 y›l beklendikten sonra kaç ceviz a¤ac›n›n gerekti¤ini gösteriyor.

ket (Terrapass), bir otomobilin a¤›rl›¤›n›n üç kat› karbondioksit sald›¤›n›
söyleyerek küresel ›s›nmaya karﬂ› savaﬂ açt›¤›n› duyuruyor. Kullan›c›lar›
araçlar›n›n karbondioksit sal›m›n›
azaltmaya ça¤›r›yor. Yap›lmas› gereken ‹nternet üzerinden bir ödeme yapmak. Karﬂ›l›¤›nda bir kart gönderiliyor. Ancak bu kart›n, arac›n karbondioksit sal›m›na hiç bir etkisi yok. Yap›lan ödeme karﬂ›l›¤›nda bu ﬂirket, karbondioksit sal›m›n› azaltacak projeleri
destekliyor. Bu tür, örnekler ço¤al›yor. Bir çok do¤a koruma örgütü, karbon döngüsünde fotosentezin yerini
hat›rlatarak insanlar› a¤aç dikme kam-

panyalar›na ça¤›r›yor. Buradaki matematik de basit. Fotosentez yapabilen
canl›lar, karbondioksiti kullanarak atmosferdeki oran› dengeliyorlar. Örne¤in, bir hektarda bulunan 15 y›ll›k
çam a¤açlar› 12,500 kg, bir hektarda
bulunan 25 y›ll›k ceviz a¤açlar›ysa
5,500 kg karbondioksiti tutuyor. Ortalama yaﬂam koﬂullar›n›n oldu¤u bir
evde yaﬂayan ailenin y›ll›k karbondioksit sal›m›n› 12-13 ceviz a¤ac› karﬂ›layabiliyor. Bu kampanyalar›n ortaya
ç›kmas›nda son 150 y›lda ormanlar›n
h›zla yok olmas›n›n da pay› var. Kimi
araﬂt›rmac›lar, karbondioksit gaz› sal›m›n›n bu zaman içinde % 25 artt›¤›n›,

Küresel ›s›nmaya insan etkisi gittikçe belirginleﬂirken bir yandan da
bu etkinin yans›malar› da aç›¤a ç›kmaya baﬂl›yor. Bir web sitesindeki
(http://www.climatehotmap.org/) iklim de¤iﬂikli¤iyle ilgili haberlere bak›lacak olursa küresel ›s›nmaya iliﬂkin iﬂaretlere her gün bir yenisinin
eklendi¤i görülüyor. Buzullar›n eridi¤i, deniz suyunun yükseldi¤i, kas›rgalar, f›rt›nalar ve sellerde art›ﬂ oldu¤u,
kurakl›¤›n yaﬂanaca¤›, ekolojik sorunlar›n ve bulaﬂ›c› hastal›klar›n ço¤alaca¤› bilimsel araﬂt›rmalarla ortaya koyuluyor. Hatta bunlar senaryo olmaktan çoktan ç›kt›. Sorunlar yaﬂanmaya
baﬂland› ve bu sorunlar› çözmeye yönelik yöntemler aran›yor. Örne¤in, ‹sviçre ve Avusturya’daki kayak iﬂletmelerinin paçalar› tutuﬂtu. Çünkü,
son y›llarda s›cakl›¤›n mevsim normalleri üzerinde olmas› nedeniyle kayak sezonundan eskisi gibi verim al›-

Karbondioksit Sal›m›n› Azaltmak ‹çin Siz Neler Yapabilirsiniz?
.

Yal›t›m çok önemli! Tavan ve duvarlar›n›za yal›t›m yaparak, hem bütçenize %20-30 yarar sa¤lar,
hem de y›ll›k karbondioksit sal›m›n›z› y›ll›k 950’den
70 kg’a çekebilirsiniz. Pencerelerinize iki kat aras›na argon doldurulmuﬂ camlardan takt›rmak, do¤al
gazla ›s›n›yorsan›z y›ll›k yaklaﬂ›k 2 ton, k›ﬂ›n kap› ve
pencerelerdeki hava s›z›nt›lar›n› önlemek, y›ll›k yaklaﬂ›k 500 kg karbondioksit sal›m›n› azalt›r.
Bahçenizi a¤açland›rmak ve evinizi ›l›man iklimde yaﬂ›yorsan›z aç›k renge, so¤uk iklimde yaﬂ›yorsan›z koyu renge boyamak y›ll›k yaklaﬂ›k 2 ton
karbonsioksit sal›m›n› azalt›r. Bir a¤aç, y›ll›k yaklaﬂ›k 10 kg karbondioksiti tutabilir.
Ev eﬂyalar›n›n yükünü azaltmak! Buzdolab›n›z,
elektrik tüketiminizde % 20’lik bir paya sahip. BuzB‹L‹M ve TEKN‹K 68 Ekim 2005

dolab›n›z› mevsime göre ayarlay›p kullan›m koﬂullar›na dikkat edebilirsiniz. Giysilerinizi ›l›k ya da so¤uk suyla y›kayabilirsiniz. Böylece iki kere çal›ﬂt›r›lan bir makineyle haftada yaklaﬂ›k 220 kg karbondioksit sal›m›n› önlersiniz. Bulaﬂ›k makinenizi ancak dolduktan sonra çal›ﬂt›rabilirsiniz. Makinenizin,
varsa enerji korunumlu ayarlar›n› kullanabilirsiniz.
Mümkünse, kapa¤›n› açarak içindekilerin kurumas›n› sa¤layabilirsiniz. Bu bile, elektrik faturan›za
azalma olarak yans›r. Tüm ev eﬂyalar›n›z›n gerekli
bak›m›n› yapmak da faturan›za yans›r.
Su ›s›t›c›n›z›n termostat›n› ayarlayabilirsiniz.
Her 10 derecelik azalma, gazla çal›ﬂ›yorsa y›ll›k
yaklaﬂ›k 200 kg, elektrikle çal›ﬂ›yorsa yaklaﬂ›k 270
kg karbondioksit sal›m›n› önler. Güneﬂ enerjisiyle

çal›ﬂan bir su ›s›t›c›s›ysa, atmosferde y›ll›k 4,9 karbondioksitten kurtulmak demek. Gerçekte, tüm
elektrikli eﬂyalar›n›zda enerji korunumlu modelleri
tercih edebilirsiniz. Böyle modeller, hem elektrik
faturalar›n›zdaki hem de karbondioksit sal›m›zdaki
rakamlar› azalt›r.
Al›ﬂveriﬂlerinde yenilenebilir, geri dönüﬂümlü
ve enerji korunumlu ürünler almak, at›klar›n›z›
azaltmak! Çöp kutunuzdaki yükü yar›ya indirmek
y›ll›k 500 kg’l›k karbondioksiti önler. Bir at›¤› bile
geri dönüﬂtürmek en az›ndan yar›m kg karbondioksiti tutar. Enerji korunumlu floresan lambalar› tercih edebilirsiniz. Bir floresan lamba, tipik bir ampulun dörtte biri elektrik tüketir ve yaklaﬂ›k 100 kg
karbondioksit sal›m› önler.
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Ulaﬂ›m maliyetlerimiz o kadar pahal› ki, verimlilikte küçük
art›ﬂlar bile milyonlarca ton CO2 sal›m›n› önleyebilir.
4X4
Yeni bir 4X4 araç ilk y›l›nda
24.00 km yol katedip
3.300 litre benzin tüketiyor
ve 10.000 kg CO2 üretiyor

Uçaklar
Dört kiﬂilik bir ailenin
1.400 km’lik bir uçak
yolculu¤unun CO2 maliyeti
490 kg

10.000

5.600

Sera Etkisi
Güneﬂten gelen ›ﬂ›nlar›n büyük bölümü atmosferi geçer, yeryüzüne çarpar ve atmosfere
geri yans›r. Atmosferde bulunan karbondioksit,
metan, ozon, kloroflorokarbon gibi sera gazlar› bu ›ﬂ›nlar› tutar. Bu da yeryüzünün ›s›nmas›na neden olur. T›pk› bir serada oldu¤u gibi güneﬂ ›ﬂ›nlar› geçer, ancak ›s› içeride kal›r. Sera
gazlar›n›n do¤al bir örtü gibi atmosferde oluﬂturdu¤u bu etkiye sera etkisi denir. Sera etkisi,
yeryüzünde yaﬂam›n devam etmesi için uygun
s›cakl›¤› sa¤lar.

nam›yor. Bunun üzerine iﬂletmeler,
üniversitelerle iﬂbirli¤i yaparak yal›t›m› sa¤layan özel bir kumaﬂ geliﬂtirilmesini sa¤lad›lar. Bu kumaﬂ, yaz›n
güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n do¤rudan etkisinde
kalan yamaçlara serildi. Çevreciler,
bunun küresel ›s›nmaya hiç bir etkisi
olmad›¤›ndan ﬂikayet ederken bu yöntemin iﬂe yaray›p yaramayaca¤› da
merak konusu. Çünkü araﬂt›rmalar,
30 y›l içinde And Da¤lar›ndaki buzullar›n % 70’inin eriyece¤ini gösteriyor.

Küresel Is›nmaya Karﬂ›
Yenilenebilir Enerji
Tehlike çanlar›n›n çalmas› ve atmosferdeki karbondioksit oran›n›n ola¤anüstü artmas›, fosil yak›tlar›n yerine
alternatiflerinin düﬂünülmesine yol aç-

Kyoto Protokolü
‹klim de¤iﬂikli¤ine insan›n etkisi, Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) düzenledi¤i Dünya ‹klim Konferans›’yla uluslararas› boyuta taﬂ›nd›. Burada at›lan tohumlar, 1992 y›l›nda Rio zirvesinde
meyve verdi ve biliminsanlar›n›n uyar›lar›yla hükümetlerin iklim konusunda politika belirlemelerinin gereklili¤i ortaya ç›kt›. 1994 y›l›nda Birleﬂmiﬂ
Milletler ‹klim De¤iﬂikli¤i Çerçeve Sözleﬂmesi
(‹DÇS) 184 ülkenin kat›l›m›yla yürürlü¤e girdi.
Hükümetler aras› devam eden toplant›larla 1997
y›l›nda Kyoto Protokol’üne ulaﬂ›ld›¤›nda art›k hedef, taraflar›n karbondioksit sal›mlar›n› 1990 y›l›
oran›n›n alt›na indirmekti. Protokol, uzun tart›ﬂmalar, pazarl›klardan sonra 2005 y›l›n›n ﬂubat
ay›nda yürülü¤e girdi. Ülkemiz, ‹DÇS’ye taraf, ancak Kyoto Protokolü’ne taraf de¤il.

Otomobil
Orta büyüklükte bir araç
y›lda 19.000 km yol katedip
1.900 litre benzin tüketiyor
ve 5.600 kg CO2 üretiyor

t›. Yaﬂam›n kayna¤› güneﬂ, temiz ve yenilenebilir enerji kayna¤› olarak ilk s›rada yer ald›. Günümüzde ne yaz›k ki
güneﬂ enerjisinden etkin yararlanam›yoruz. Ancak, güneﬂ enerjisinden yararlanabilece¤imize iliﬂkin güzel örnekler de yok de¤il. Örne¤in, 1990’da
kurulan bir sivil örgüt (SELF), k›rsal
kesimde güneﬂ enerjisinden yararlanmak üzere projeler geliﬂtiriyor. Çin,
Hindistan, Sri Lanka, Nepal, Vietnam,
Endonezya, Brezilya, Tanzanya, Uganda ve Güney Afrika gibi ekvator enlemlerinde yer alan ve geliﬂmekte olan ülkelere yönelik bu projelerle evlerin
elektrik gereksiniminin güneﬂ pillerinden yararlan›larak karﬂ›lanmas›n› yayg›nlaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yor. Örne¤in, Brezilya’da Xixuaú-Xipariná ekolojik reservinde yaﬂayan insanlar için güneﬂ
enerjisiyle çal›ﬂan bir sa¤l›k klini¤i ve
‹nternet olanaklar› olan bir okul, bölgenin biyolojik çeﬂitlili¤iyle ilgili bilgilerin aktar›labilece¤i bir iletiﬂim a¤›
kurulmuﬂ. Bölgede eko-turizmin geliﬂmesine yönelik de destek verilmiﬂ.
SELF’in kurdu¤u güneﬂ evi sistemi,
birkaç floresan lambaya, bir siyah-beyaz televizyona, radyo ya da kaset çalara ve bir küçük fana enerji sa¤layabiliyor. Üstelik güneﬂ evleri, ayda yaln›zca 6 kWs enerji harc›yor. Yani bu evlerin karbondioksit sal›m› y›ll›k 54 kg!
Rüzgar, akarsu, jeotermal, biyokütle gibi di¤er alternatiflere bak›ld›¤›nda
bunlar›n, 2002 y›l› sonuçlar›na göre
dünya enerji kaynaklar›ndaki pay›n›n
% 13,8 oldu¤u görülüyor. Uzmanlar,
bu pay›n enerjiyi etkin kullanacak teknolojilerin geliﬂmesiyle artaca¤›n› söylüyorlar. Gerçekte elimizde yenilenebilir bir çok kaynak var. Örne¤in, yeryüzünün % 70’ini kaplayan okyanuslar,
bu özellikleriyle dünyan›n en büyük
güneﬂ kollektörleri. Okyanuslardan
hem termal enerji hem de gelgitler ve
dalgalar arac›l›¤›yla mekanik enerji
üretilebiliyor. Okyanuslar›n termal

enerjisiyle elektrik ve içme suyu üretmek, suyun derinliklerinde bal›klar ve
di¤er tüketti¤imiz deniz ürünleri için
sa¤l›kl› yemi yetiﬂtirmek, havaland›rma ve so¤utucu sistemleri kurmak
mümkün. Uzmanlar, Okyanus Termal
Enerji Çevrimi (OTEC) ad› verilen bu
sistemin Pasifik Okyanusu’nun do¤usunda bulunan tropik adalarda iﬂe yarayaca¤›n› söylüyorlar.
Do¤rusu karbondioksit sal›m›n
azalt›lmas›na yönelik ciddi e¤ilimler
var. Ancak küresel ›s›nmaya gerçekci
önlemlerin al›nmas›, konunun hükümetlerin politikalar›na yans›mas›yla
daha olanakl› görünüyor. ﬁu an bildi¤imiz, fosil yak›tlar›n karbondioksit sal›m›n› art›rd›¤› ve gündelik yaﬂamdaki
al›ﬂkanl›klar›m›z› de¤iﬂtirmeyecek, kullan›ﬂl› ve maddi olarak da bütçemize
yaracak önlemlere gereksinimimiz oldu¤u. Bu nedenle politikalar, etkin temiz enerji kaynaklar› ve kullanamamaktan ya da geliﬂi güzel kullanmaktan kaynaklanan ciddi enerji kayb›n›
önleyecek sürdürülebilir üretim üzerine kuruluyor. Örne¤in, eski binalar›n
yüksek enerji kayb›na iﬂaret eden araﬂt›rmalar, ‹ngiltere’de meyvesini veriyor. 2050’ye kadar karbondioksit sal›m›n› % 60 azaltmay› hedefleyen ‹ngiltere, düﬂük karbon sal›ml› konutlar
yapmay› planl›yor. Görünen o ki modern yaﬂam›n bize sundu¤u konforla
ilgili al›ﬂkanl›klar›m›z, daha az enerji
kullanmaya ve dolay›s›yla daha az karbondioksit üretmeye, yani sürdürülebilir bir yaﬂama do¤ru de¤iﬂecek. Bunu
yapmazsak küresel ›s›nma, al›ﬂkanl›klar›m›z› zorla de¤iﬂtirecek! Alaska k›y›s›nda yaﬂayan insanlar› düﬂünün. Kim
evini, yurdunu b›rakmak ister?
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