
 

 

İklimin korunması neden önemlidir? 

Hava sıcaklığı dünyanın her yerinde giderek artmaktadır. Bunun nedenlerinden biri de 
ısıtma sistemlerinde, arabalarda veya enerji santrallerinde elektrik üretmek için çok fazla 
kömür, akaryakıt ve doğal gaz kullanılmasıdır. Bu durum sera gazları olarak da bilinen 
zararlı maddelerin oluşmasına yol açar. Bu sera gazları atmosferde yükselir ve dünyadaki 
ısının uzaya geri kaçmasını gittikçe artan bir oranda engeller. Bu yüzden hava sıcaklığı tüm 
dünyada giderek artar ve dolayısıyla yaşamımız daha zor bir hal alır.  

İklim krizine karşı doğal sera etkisi 

Aslında, sera etkisi yeryüzündeki yaşamı mümkün kılan unsurların başında gelir. Dolayısıyla 
bu, istenilen bir durumdur. Dünya güneşten gelen ışınlarla ısınır. Bu ışınlar dünyadan 
atmosfere geri yansıtılır. Atmosferdeki sera gazları, ışınların bir kısmını dünyaya geri 
gönderir. Bu da dünyanın ek olarak ısınmasına yol açar. Bu sera gazları olmasaydı, ışınlar 
doğrudan uzaya geri dönerdi, dünyadaki hava çok soğuk olurdu ve yaşam mümkün 
olmazdı. Bu, doğal sera etkisidir. 

Ancak bu etki, yoğun bir şekilde beşeri faaliyetlere maruz kalmıştır. Atmosfere salınması 
gerekenden çok daha fazla sera gazı üretiyoruz. Bu nedenle dünyaya giderek daha fazla 
güneş ışını geri dönüyor ve yeryüzündeki hava sıcaklığı her geçen gün artıyor. Bu artan 
küresel ısınma da iklim krizine yol açıyor: Aşırı hava koşulları tetikleniyor, deniz seviyesi 
yükseliyor. Yağmur daha şiddetli yağıyor ve bu da daha fazla sel oluşumuna neden oluyor. 
Kuru hava, mahsul kıtlığına yol açıyor, ormanları tahrip ediyor ve orman yangınlarında artış 
yaşanıyor. Herkesi etkileyecek kadar büyük ölçüde sonuçlarla karşı karşıyayız. Şehirlerin 
özellikle yoğun oranda ısınması bu açıdan büyük bir sorun teşkil ediyor. Yaz mevsiminde 
görülen aşırı sıcaklardan dolayı birçok insan artık evden dışarı çıkamaz hale geldi.  

Ama buna karşı bir şeyler yapabiliriz. Havanın ısınmasını yavaşlatabiliriz. Enerjimizi 
ormandan, rüzgardan, sudan, topraktan ve güneşten de kolaylıkla sağlayabilir; kömüre, 
akaryakıta ve doğal gaza bağımlı kalmayabiliriz.  Odun veya toprak ısısı ile ısınabiliriz. 
Araba yerine otobüse, trene ve bisiklete binebiliriz. Rüzgar türbinleri ve güneş sistemleri 
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ile elektrik üretebiliriz. Bu şekilde enerji tasarrufu sağlayabiliriz. Bunun için örneğin daha az 
enerji tüketen ampuller veya ekonomik cihazlar kullanabiliriz. Tüm bunlara iklim koruması 
diyoruz: Biz insanların bu dünyada gelecekte de iyi, rahat bir yaşam sürmesini istiyoruz. Bu 
nedenle iklimi korumalıyız.  

klimaaktiv, iklimin korunması konusunda sizi destekler 

Avusturya'da herkes gelecekte de rahat bir yaşam sürebilmelidir. Bunun için küresel 
ısınmaya karşı mücadele etmeliyiz. İklim Koruma Bakanlığı, klimaaktiv girişimi ile 
Avusturya'da yaşayan insanlara, topluluklara ve faaliyet gösteren şirketlere iklimin 
korunması konusunda yardımcı olmaktadır. 

Hangi ısıtma sistemini tercih etmeliyim? Evimi nasıl yenilerim? En iyi enerji tasarrufunu 
nasıl sağlayabilirim? Hangi elektrikli bisikleti tercih etmeliyim? klimaaktiv, bu ve bunun gibi 
birçok soruyu kolay anlaşılır bir şekilde cevaplar ve bu konuda geniş bir bilgi yelpazesi 
sunar. 

klimaaktiv, enerji danışmanları ile birlikte çalışır. Bu sayede işletmeleri ve toplulukları iyi ve 
etkili bir şekilde destekler. Kılavuzlar, kontrol listeleri ve hesaplama araçları herkesin enerji 
konusunda doğru kararlar almasına yardımcı olur.  

klimaaktiv bu konuya ilişkin birçok örnek toplamıştır. Evler, ısıtma sistemleri, şirketler, 
trafik çözümleri: Doğru örnekler sayesinde iklim dostu çözümlerin hangi avantajları 
sağladığını en iyi şekilde görebiliriz.  

klimaaktiv, sürekli eğitimde güncel bilgilerin öğretilmesini sağlar. Profesyoneller, 
klimaaktiv standardına uygun bir binanın nasıl inşa edileceğini, güneşin, ormanların ve 
toprak enerjisini en iyi şekilde nasıl kullanacaklarını, araç kullanımı konusunda nasıl yakıt 
tasarrufu sağlayabileceğini veya güvenli bir şekilde nasıl bisiklet sürüleceğini öğrenirler. 
Şirketler ve topluluklar, en iyi enerji tasarrufunu nasıl sağlayabileceklerini klimaaktiv'den 
öğrenirler. 

Daha fazla bilgiyi www.klimaaktiv.at web sitesinde bulabilirsiniz.  

 

http://www.klimaaktiv.at/
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