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En büyük

istiyor
JP r

“Karbon” pazarı bir mal 
değildir. Alınıp satılacak 
gerçek bir şey mevcut 
değildir, yalnızca daha 
fazla CO2 içerme olasılığı 
olan hava için permiler 
vermektedir.

Yüksek faizli karbon geliyor
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kovabilirler
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    Bir 

anormal 

  ağaç

Nature

Nature

Nature

İstatistiksel

Kandırmaca
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...tüm bu araştırmaları inkar ediyorlar
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ClimateGate!

Kaynak: Climate Audit. Warwick Hughes. Patrick Michaels (National Review Online Eylül 2009).

“Biz bu çalışmaya 25 
 küsur yılımızı verdik.

 Amacınız çalışmada hata 
 bulmak iken neden 

 [faturaları] kullanımınıza 
 sunayım ki.”

Bu sözleri Enron’un muhasebecileri 

Bahanenin de 

Daha da kötüsü olabilir miydi? Evet 

tüm orijinal global 

Bunlar kamuya ait

Kamu biziz
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IPCC seçilerek Tek bir komitenin hükmüne dayanarak 

bu
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Kimsenin Sözüne Güvenmemek

varsayar

Şüpheci 
Bilim İnsanı

Şüpheci Olmayan
Bilim İnsanı

PCC çok ya a!
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denetimi
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“planlama”

Enerji tasarrufu yapmak veya kirliliği durdurmak iyi bir şeydir.
Şimdi harekete geçmenin ne gibi bir tehlikesi olabilir?
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Sİz saygı talep etmeden, 
onları utandırıp gerİ 

çekİlmeye zorlamadan sİze 
saygı göstermeyeceklerdİr.

Söz konusu olan kamuya açık 
bİr tartışma İse ya da zorbalık 
ve kaba şİddete başvuran kİşİ 
resmİ bİr görevlİyse, sİzİn bİr 

şeyİ İnkar ettİğİnİzİ göstermek 
ya da sİze aşağılayıcı 

bİr İsİm taktığı İçİn özür 
dİlemek zorundadır.

İklim kisvesi çöktü çökecektir.

bilim ile
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CO2

gübredir

Biz karbon temelli bir 
hayatta olmayacak 500 

Kaynaklar: Nemani 2003, Kimball 1983

=GIDA
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tüm

AGW

AGW
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Atmosferik karbon, herhangi bir 
dönemindekinden daha yüksek düzeylerde seyrediyor 
olabilir. Ama 
karbon düzeyleri sadece %10-20 daha yüksek 

kat

Karbon çok daha yüksek seviyelerde

AGW

AGW

AGW

Nereden bilebilirsiniz 

.
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kamuya

“Eskiden ben de karbondioksitin 

JoNova

*

Dikkat:


