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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Günlük yaşamın devam ettirilebilmesi, ihtiyaçların karşılanabilmesi için doğal
kaynaklara ve enerji kaynaklarına ihtiyaç vardır. Evlerde, iş yerlerinde, sanayide, ulaşımda
ve daha pek çok alandaki gelişmelerin sürdürülebilmesi doğal ve enerji kaynaklarının
sağlanabilmesi ile mümkündür.
Kaynakların günümüze kadar gelişi, insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır.
Tarihsel gelişim içerisinde doğal kaynaklar önemli rol oynarken bu kaynakların dikkatsizce
ve bilinçsizce kullanımı hızlı tükenme ve kirlenmeyi beraberinde getirmiştir. Doğal
kaynakların tükenmesi demek ciddi bir şekilde ekosistemi oluşturan canlılar için tehdit
anlamına gelmektedir. Ekosistemin dengesinin bozulması ekosisteme bağlı olan her canlıyı
doğrudan etkileyecek, kimi canlı türleri yok olacak; bu durumdan etkilenen diğer canlı türleri
de varlığını sürdürmekte zorlanacaktır. Bu süreç zincirleme bir şekilde devam edecektir.
Kaynaklar, doğru ve amacına uygun şekilde kullanıldığında üretimden tüketim aşamasına
kadar her basamakta başarı ve verimliliğin sağlanacağı unutulmamalıdır.
Bu modül ile kaynakları çeşitlerine göre inceleyerek ülkemizin kaynakları hakkında
bilgi sahibi olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Kaynakları çeşitlerine göre araştırabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde hangi tür doğal kaynaklar bulunduğunu araştırarak arkadaşlarınızla
paylaşınız.

1. KAYNAKLAR
Doğadaki her canlı gibi insanlar da yaşamak için madde ve enerji kullanmak
zorundadır. Canlıların bu ihtiyaçlarını karşılayacakları tek kaynak doğadır. Toprak, hava, su,
ormanlar madde kaynaklarını oluşturmaktadır. Besin maddeleri ise bu kaynaklarda yaşayan
bitki ve hayvanlardan yararlanılarak elde edilmektedir.

1.1. Madde Kaynakları
1.1.1. Kaynaklar ile İlgili Tanımlar







Kaynak: Bir mal ve hizmet üretmek amacıyla ürünün yapısına doğrudan ya da
dolaylı katılan üretim faktörleri olarak tanımlanır.
Yenilenebilir kaynaklar: Sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan
enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş ışığı, rüzgâr, akan su
(hidrogüç), biyolojik süreçler ve jeotermal olarak sıralanabilir. En genel olarak
yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya
kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile
tanımlanır.
Yenilenemeyen kaynaklar: Bir defa kullanıldıktan sonra bir daha yerine
gelmeyen, kendi kendini yenileyemeyen ya da tüketilmesi mümkün olan
kaynaklardır. Klasik kaynaklar veya karbon bazlı olarak adlandırabilecek
kaynaklardır. Petrol, kömür ve doğal gaz en temel enerji kaynaklarıdır. Bunlar,
meydana gelişleri itibarıyla yenilenmeleri çok uzun bir süre aldığından
yenilenmeyen enerji kaynakları olarak da adlandırılır.
Çayırlık alanlar: Sulanabilen yerlerde biçilmeye elverişli, yem üreten veya
kuru ot üretimi için kullanılan ve çiftlik faaliyetinin yapıldığı yerlerdir.
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Mera: Bir ya da birkaç köye veya beldeye hayvanlarını otlatlamaları ve
otundan faydalanmaları için tahsis edilen yerlerdir.
Sulak alan: Doğal veya suni, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı,
acı, tatlı veya tuzlu sular ile bataklık, sazlık gibi alanlardır.
Dalga enerjisi: Denizlerde oluşan dalgaların yarattığı itme gücünden yararlanan
yenilenebilir enerji kaynağıdır.
Fosil yakıt: Mineral yakıtlar olarak da bilinir, hidrokarbon içeren kömür, petrol
ve gaz gibi doğal enerji kaynaklarıdır. Ölen canlı organizmaların oksijensiz
ortamda milyonlarca yıl boyunca çözülmesi ile oluşur. Fosil yakıtlar,
endüstriyel alanda çok geniş bir kullanım alanı bulmaktadır.
Biyokütle: Yaşayan ya da yakın zamanda yaşamış biyolojik maddelerden yakıt
elde edilmesi ya da diğer endüstriyel amaçlarla kullanılması ile ilgilidir. Yaygın
olarak biyoyakıt elde etmek amacı ile yetiştirilen bitkiler ile lif, ısı ve kimyasal
elde etmek üzere kullanılan hayvansal ve bitkisel ürünleri ifade eder.
Biyokütleler, bir yakıt olarak yakılabilen organik atılları da içerir. Buna karşın
coğrafi etkilerle değişikliğe uğramış kömür, petrol gibi organik maddeleri
içermez.
Jeotermal enerji: Jeotermal (Jeo yer, termal ısı anlamına gelir.) yerkabuğunun
çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su,
buhar ve gazlardır. Jeotermal enerjide bu jeotermal kaynaklardan ve bunların
oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı
kapsamaktadır. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez,
ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türüdür.
Güneş enerjisi (güneş erkesi): Güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı
teknolojidir. Güneşin yaydığı ve dünyamıza da ulaşan enerji, güneşin
çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneşteki
hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır.
Rüzgâr enerjisi (rüzgâr gücü): Elektrik üretmek için rüzgâr türbinleri,
mekaniksel güç için yel değirmeni, su veya kuyu pompalama için rüzgâr
pompaları veya gemileri yürütmek için yelkenler kullanarak rüzgârın kullanışlı
formundaki rüzgâr enerjisinin sonucudur.

Resim 1.1: Kaynakların yenilenemez ve yenilenebilir olarak sınıflandırılması
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Bir ülkenin doğal kaynakları ne kadar bol ve temiz kalmışsa o ülkenin geleceğine
aktaracağı miras da o derece zengin olmaktadır. Örneğin bir ülkenin deniz, göl ve havası ne
kadar temizse o ülkede yaşayan insanlar o derece şanslı sayılır. Ormanları yok edilmemişse
toprakları erozyonla sürüklenmiyorsa ve verimliyse ekilebilen alanlar çoğunluktaysa doğal
bitki örtüsü, maden yatakları, denizleri, gölleri ne kadar iyi korunmuşsa bu ülkede geleceğe
dair endişe duymak söz konusu olmayacaktır.
İnsanlar geçmişte çevrelerinde bulunan doğal kaynakların çoğunun farkında bile
değilken zamanla bunları keşfetmiş ve kullanmaya başlamışlardır. Önceleri sadece birkaç
etkinlik içerisinde bulunan insan, çok değişik alanlarda faaliyet göstermeye başlamıştır.
Örneğin, madenleri keşfederek çeşitli meslek ve uzmanlık alanları oluşturmuş, barajlar
kurarak suya yön vermiş, bataklıkları kurutarak tarım arazileri elde etmiş, ormanları tahrip
ederek çölleşmeyi ve erozyonu tetiklemiştir.
Bazı doğal kaynakların kullanımı herkesi aynı şekilde etkilemez. Kimisi için fırsat
olan bir proje kimisi için sorun anlamına gelebilmektedir. Bu durum çevre için de aynıdır.
Bazı doğal kaynak kullanımı çevreye olumlu etki yaparken bazıları da tahribe neden
olmaktadır.

1.1.2. Toprak Kaynakları
Toprak, su ve hava gibi canlı yaşamının vazgeçilmez unsurlarından üretilemeyen ve
çoğaltılamayan bir doğal kaynaktır. Toprağı diğer doğal kaynaklardan ayıran temel özellik
ise özel mülkiyete konu olması ve ekonomik değeridir.
Toprak; yeryüzündeki karasal ortamların yüzeyini örten, çeşitli kayaç ve minerallerin
çevresel etkilerle ayrışması sonucu meydana gelen, içerisinde organik ve inorganik
maddelerle birlikte hava ve su bulunduran canlıların yaşamını sürdürmesi için gerekli ana
kaynaktır.

Resim 1.2: Toprak, üretilemeyen ve çoğaltılamayan bir doğal kaynak
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Topraklar, canlılara doğal yaşam merkezleri oluşturmakta, bitkiler için köklerinin
besleneceği bir ortam ve oksijen deposu özelliği ile çevresel etkilere karşı tampon görevi
görmekte ve zararlıları yok ederken bu arada kendisi kirlenmektedir. Bununla birlikte
toprakların tarım dışı amaçlarla kullanılması, ağır metallerle kontamine olması ve erozyon
sonucu oluşan kayıplar nedeniyle verimi düşmektedir. Kaybedilen toprağın yeniden
kazanılması oldukça güçtür. 1 cm kalınlıkta toprağın oluşumu için birkaç yüz yıl
gerekmektedir. Ayrıca 1 g toprağın içinde ekosistemin devamlılığını sağlamak için
milyonlarca canlı barındığı ve her birinin ayrı bir öneme sahip olduğu bilinmektedir.
Dolayısı ile canlı hayatının devamlılığı için bu derece önemli olan toprakların insanlar
tarafından daha dikkatli kullanılması, kirlenmeye karşı her türlü tedbirin alınması
gerekmektedir.

Şekil 1.1: Toprağın katmanları

Toprağın katmanları genel olarak dört grupta toplanabilir: Toprağın genel olarak
işlendiği katman A katmanıdır. Humus bakımından zengin olduğundan rengi koyu
kahverengidir. Hemen altında yer alan B katmanında herhangi bitki ve canlı yaşamaz. C
katmanında ana kayaya ait parçalar bulunur ve zamanla B katmanına dönüşür. Son katman
ise toprağın oluştuğu ana kayadır.
Ülkemiz, çeşitlilik gösteren jeolojik yapısı, iklimi, bitki örtüsü zenginliği nedeniyle
yeryüzünde bulunan bütün toprak gruplarının özelliklerini göstermektedir. Bu da
topraklarımızda çok çeşitli ürüne yetişme olanağı yaratmaktadır.
Dünyadaki toprakların ancak 1/10’unda üretim yapılabilmekte olup ülkemizdeki
toprak dağılımına bakıldığında ise arazi varlığının % 36’sı işlenmekte, % 28’si çayır ve
mera, % 30’u orman ve fundalık olarak değerlendirilmekte olduğu görülmektedir. Ülkemiz
toprakları çölleşme, çoraklaşma, kirlenme, sıkışma vb. şekillerde niteliğinin değişmesi
sonucu bozulabildiği gibi verimli topraklar erozyona uğrama, tarım dışı amaçlar için ham
madde olarak kullanılma gibi nedenlerle büyük oranda tahrip olmaktadır.
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Şekil 1.2: Ülkemizin kullanılabilir arazi varlığının oranları

Yirminci asrın başından itibaren modern tarıma geçilmesi ve sanayileşmenin
hızlanması ile birlikte toprak kirliliği de gündeme gelmeye başlamıştır. Geçmiş yıllarda
dünya üzerinde kullanılan madde ve enerji kaynaklarının yetersiz olması, nüfusun az oluşu,
sanayinin henüz gelişmemiş olması toprakta kirliliğe yol açmaz iken günümüzde hızlı nüfus
artışı ile birlikte tarım ve diğer alanlarda da kendini gösteren teknolojik gelişmeler ve sanayi
reformlarına paralel olarak toprak kirliliği artmaya başlamıştır. Her geçen gün kirliliğin
boyutları ciddi oranda artış göstermektedir.
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu: Bu Kanun’un amacı;
toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek
korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun
olarak planlı arazi kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemektir. Bu Kanun; arazi ve
toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, sınıflandırılması, arazi
kullanım planlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve
çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış
kullanımların önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulmasına ilişkin
sorumluluk, görev ve yetkilerin tanımlanması ile ilgili usul ve esasları kapsar.

1.1.3. Su Kaynakları
Su, yeryüzündeki yaşamın sürekliliğini sağlayan doğal bir kaynaktır. Sular; yeryüzü,
yeraltı ve atmosfer arasında sürekli hareket hâlindedir. Yeryüzüne yağış olarak düşen su,
yerüstü ve yeraltı su kaynaklarını beslemektedir.
Akarsular, göller, yeraltı suları, kaplıca ve maden suları, denizler ve okyanuslar
yeryüzünde bulunan suyun % 97’sini, deniz ve okyanuslardaki tuzlu sular % 2,25’ini,
kutuplardaki buzlar ve yalnızca % 0,75’ini de tatlı su niteliğindeki göl, akarsu vb. yüzey
suları meydana getirmektedir.
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Resim 1.3: Su, yeryüzündeki yaşamın sürekliliğini sağlayan doğal bir kaynak

Su kaynaklarının potansiyelinin bilinmesi, farklı kullanımlara yönlendirilecek su
miktarının çerçevesini de belirleyeceğinden çok önemlidir. Bundan dolayı su potansiyellerini
belirleyecek çalışmalar bulunmaktadır. İnsan ve tüm canlıların vazgeçemeyeceği hayat
unsuru olan su kaynakları açısından Türkiye genelinde yeterli ve sürekli bir potansiyele
sahip olunduğu söylenebilir. Türkiye’nin yıllık yağış ortalaması 670 mm’dir. Bu ortalama
Doğu Karadeniz’de 1400 mm; Kızılırmak Konya Kapalı Havzası’nda ise 400 mm’dir. Bu
yağışlara göre ülkemizin brüt su potansiyeli 521 milyar m3tür. Bu toplam potansiyelin
yaklaşık l66 milyar m3/ yılık bölümü doğrudan akışa geçmekte, arda kalan % 68, 11 sızma,
buharlaşma ve bitkisel terleme gibi nedenlerle yüzeysel akışa geçememektedir.
Akarsularımızın toplam potansiyeli yılda 180 milyar m3tür. Bu su kaynaklarının hepsini
kullanmak teknik yönden imkânsızdır. Bu su kaynaklarının bir bölümü komşu ülkelere akıp
gitmekte, bir bölümü de ya denize dökülmekte ya da göl ve bataklıklarda son bulmaktadır.
Diğer yandan kimi yerlerde topoğrafık ve jeolojik şartlar, barajlar inşa edilerek suların
depolanması ve tüketici amaçlarla kullanılmasına imkân vermeyebilir. Bütün bu nedenlerle
tüketici amaçlar için kullanılmayan yüzey sularının miktarı yaklaşık 86,3 milyar m3/ yıl
olarak hesaplanmaktadır. Türkiye’nin kullanılabilir toplam su potansiyeli 104,5 milyar
m3/yıl olup bu miktar akarsular, göller ve yeraltı sularından meydana gelmektedir. Fakat
Türkiye’de su tüketimi ülke genelinde homojen olarak dağılmamaktadır. Ülke bütününde
çekilen su sıkıntısının (susuzluk) yanında yerel olarak su tüketiminde büyük farklılıklar
görülmektedir. Yer yer karşılaşılan içme ve kullanma suyu sıkıntıları, plansız ve yoğun
yerleşmeler, su toplama havuzlarında yapılan kaçak yapılanmaların büyükşehirlerdeki hızlı
nüfus artışlarıyla beraber altyapı su temini çalışmalarının geride kalması ve yetersizliğinden
kaynaklanmaktadır. Havzalar arası su aktarmaları, yeni su depolamaları ile su sıkıntıları
giderilebilmektedir.
Su kaynakları konusunda asıl sorun suların hızla kirlenmesi, içme ve kullanmaya
elverişli temiz su kaynaklarının bulunmasındaki zorluklardan kaynaklanmaktadır. Aslında
Türkiye, su potansiyeli açısından dünyadaki zengin ülkeler arasında yer almamakla birlikte
çok fakir de sayılamaz. Fakat Türkiye’de akarsu akımlarının düzensiz oluşu, kış ve yaz
mevsimleri arasında büyük akım değişikliklerine sebep olmakta ve bu potansiyelin iyi
değerlendirilememesiyle sonuçlanmaktadır. Yazın akarsularımızın önemli bir kısmı
tamamen kurumakta ve büyük maddi hasarlara sebep olmaktadır.
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Resim 1.4: Su kaynaklarının potansiyelinin bilinmesinin farklı kullanımlara yönlendirilecek su
miktarını da belirlemesi

Türkiye’deki su tüketiminin % 17’si içme suyu, % 73,1’i tarım alanlarında, % 9,9’u da
endüstride kullanılmaktadır. Özellikle kırsal kesimde yaşayan nüfusun % 63’ünün su ihtiyacı
karşılanırken geri kalan % 35’inin su sorunları bulunmaktadır. Kentlerde ise yaşanan su
sorunlarının en önemli nedenleri arasında hızlı nüfus artışı, denetimsiz ve çarpık kentleşme
ile altyapı yetersizlikleri gelmektedir.
Su kaynaklarının kullanımını etkileyen bu olumsuzluklar giderilmediği sürece mevcut
olan kaynakların her gün biraz daha azalmasına ve kirlenerek kullanılamaz hâle gelmesine
neden olacaktır. Bu nedenle potansiyel su kaynaklarının bir an önce devreye sokulabilmesi
için gerekli tedbirlerin alınması ve altyapı yetersizliklerinin giderilmesi gerekmektedir.
Ayrıca bu tedbirlerin yanı sıra başta sanayi kuruluşları olmak üzere tüm vatandaşlar
bilinçlendirilmelidir.
Dünya su sıkıntısı ile karşı karşıyadır. Çünkü su kaynakları rezervleri sabit olmasına
rağmen hızlı nüfus artışı ve bilinçsiz tüketim alışkanlıkları nedeni ile su kullanımı hızla
artmaktadır. İstatistiklere göre dünya nüfusunun % 40’ını barındıran 80 ülke şimdiden su
bunalımı yaşamaktadır.

1.1.4. Ormanlar
Orman, belirli yükseklikteki ve büyüklükteki ağaçlar, çalı, otsu bitkiler, mantarlar,
mikroorganizmalar ve çeşitli hayvanlarla toprağın meydana getirdiği aynı zamanda toplumla
çeşitli faydalar sağlayan bir ekosistemdir. Orman ekosistemi ağaçlarla birlikte diğer bitkiler,
hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlı varlıklarla toprak, hava, su ve sıcaklık gibi fiziksel
çevre faktörlerinin oluşturduğu karşılıklı ilişkiler dokusunu simgeleyen bir doğa parçasıdır.
Kendisini meydana getiren bireylerin uzun yıllar karşılıklı etkileri sonucu yerleşmiş
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biyolojik bir dengeye sahiptir. Bu denge ormanların sağlığı ve varlığı için şarttır. Bu denge
olmadıkça ormanların sağlığı ve varlığını korumak çok güç hatta imkânsızdır.

Resim 1.5: Ormanlar çeşitli faydalar sağlayan ekosistemler

Ormanlar, dünya karasal sisteminde bitki örtüsü tarafından tutulan karbon miktarının
büyük bir kısmını bünyesinde biriktiren ve bundan dolayı da hava kalitesini yükselten en
önemli unsurdan biridir. Bir taraftan dünya ormanlarındaki azalma diğer taraftan hava
kirliliği ve küresel ısınmanın orman ekosistemleri üzerine olumsuz etkileri, ormanların
korunması ve geliştirilmesi yönünde birçok uluslararası sözleşmenin yapılmasını ve bunların
uygulanmasını gündeme getirmiştir. Dünya ormanlarında azalmanın ana faktörü insan etkisi
dir. İnsanlar orman arazilerini açarak değişik amaçlı arazi kullanımına yönelmişler, orman
ekonomisini bozacak, ekonomik ve sosyal faydalanmalar gerçekleştirmişlerdir. Ormanların
faydaları:











Yakacak ham madde kaynağıdır. Bunun yanı sıra bitkisel nitelikli tohum, çiçek,
kozalak vb. ile mineral nitelikli çakıl, kum vb. Ham madde kaynaklarının bir
kısmı da ormanlardan elde edilmektedir.
Bitkiler ve hayvanlar için doğal bir su kaynağıdır.
Kar ve yağmur biçimindeki yağışı yaprakları, dalları, gövdesi ve kökleri ile
tutarak sellerin ve taşkınların oluşmasını önler. Yeraltı sularının oluşmasına
yardım eder.
Erozyonu önler, rüzgârın hızını azaltır, toprağı kökleri ile tutarak yağışların ve
akarsuların toprağı taşımasını önler.
Yaban hayatı ve av kaynaklarını korur. Nesli tükenmekte olan hayvanların
üretimi, korunması ve barınmasında koruma alanları oluşturur.
Ormanlar bitki örtüsü ve toprak içerisinde büyük miktarda karbon
depoladıklarından iklim üzerinde olumlu etkiler yapar. Aşırı sıcaklıkları
düzenler, bir ısı tamponu gibi görev yapar. Sıcağı soğuğu dengeler, yaz
sıcaklığını azaltırken kış sıcaklığını artırır, radyasyonu önler.
Su buharını yoğunlaştırarak yağmur hâline gelmesini sağlar. Rüzgâr hızını
azaltarak toprak ve kar savurmalarını ve rüzgârın kurutucu etkisini yok eder. Bu
nedenle açık alanlara oranla ormanlarda gündüzler serin, geceler ise sıcaktır.
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Eğlenme, dinlenme ve boş zamanları değerlendirme imkânı sağlar. Havası,
suyu, doğal görünümleri ve sakin ortamı ile özellikle şehirlerde yaşayan
insanları kendisine çeker. Bu yönüyle insanların beden ve ruh sağlığı üzerinde
olumlu rol oynar.
Yerleşim alanları çevresindeki hava kirliliğini ve gürültüyü önlemesi ile insan
sağlığı bakımından büyük önem taşır. Ormanların insan sağlığı üzerindeki
bütün bu olumlu yararları nedeniyle büyük kentlerin çevresinde ormanlar
yetiştirilmekte, dinlenme yerleri kurulmaktadır.
Orman içinde ve dışında yaşayan insanlara çeşitli iş alanları sağlar, işsizliği
önlemede etkin rol oynar, böylece köyden kente göçü azaltır.
Ormanlar, ulusal savunma ve güvenlik bakımından da çok önemlidir. Askeri
birliklerin savaş tesisleri ile araç ve gereçlerinin gizlenmesinde, savaş
ekonomisi bakımından değer taşıyan reçine, katran ve tanenli maddelerin elde
edilmesini sağlar.
Ayrıca ormanlar barajların ekonomik ömrünü uzatır, doğal afetleri önler, ülke
turizmine katkıda bulunur.

Resim 1.6: Ormanların yaban hayatı ve av kaynaklarını koruması

Dünya kara alanlarının % 30’nu kaplayan ormanlar 3,8 milyar hektardır. Tropikal ve
yarı tropikal ormanlar bu alanın % 56’sını teşkil etmektedir. Dünya ormanlarının % 95’i
doğal orman, % 5’i ise ağaçlandırma ile tesis edilen suni ormanlardır.
Ülkemizin ormanlık alanı ise 20,7 milyon hektar olup yurdumuzun genel alanının %
26,8’sini oluşturmaktadır. Ormanlarımızda yetişen asli ağaç türlerimiz; kestane, kayın, meşe,
kızılağaç, kavak, huş, ıhlamur, dişbudak, akçaağaç, karaağaç, çınar, söğüt, ceviz ve sığla gibi
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yapraklı ağaçlar ile çam, köknar, ladin, sedir, ardıç, selvi ve porsuk gibi iğne yapraklı
ağaçlardır.
Ormancılık sektörünün ülke ekonomisine olan katkılarını para ile ölçülebilen ve para
ile ölçülemeyen katkılar olarak ikiye ayırmak mümkündür. Odun kökenli orman ürünleri
üretimi, orman tali ürünleri üretimi, işlendirmeye katkısı, bölgeler arası gelişmişlik farkını
azaltıcı etkisi, ödemeler dengesini olumlu yönde etkilemesi, mineral nitelikli katkıları, tarım,
hayvancılık ve turizme olan katkıları para ile ölçülebilen katkılardır.
İklim, toprak, su gibi doğal kaynakların korunması ve dengede tutulması, rüzgâr ve
kumul hareketlerine karşı önleyici perde görevi görmesi, su akışını düzenlemesi, yeraltı ve
yerüstü su kaynaklarının sürekliliğini sağlayarak çoraklaşmayı önlemesi, erozyonu önlemesi
dolayısıyla tarım alanları ile barajların ekonomik ömrünü uzatması, çığ ve sel baskınlarını
önlemesi halkın rekreasyon ihtiyaçlarını karşılaması, insan sağlığını olumlu yönde etkilemesi
ve iş verimliliğini artırması ise para ile ölçülemeyen katkılardır.

Resim 1.7: Ormanların insan sağlığını olumlu yönde etkilemesi ve iş verimliliğini artırması para
ile ölçülemeyen katkılar

1.1.5. Besin Kaynakları
İnsanlar, besin maddesi olarak hem bitkisel ve hayvansal kaynaklardan yararlanmış
hem de tarım ve hayvancılık yaparak bu kaynaklardan aldığı verimi artırmanın yollarını
bulmuştur. Doğada birincil üretim düzeyini oluşturan bitkilerin yaklaşık olarak % 12’si
insanlar tarafından tüketilmektedir.
Beslenmede en önemli temel ilke; bireyin özelliklerine uygun olarak alınan ve
harcanan enerjinin birbirini karşılayacak düzeyde olmasıdır. Günümüzde beslenmeyi ve
besin kaynaklarının dağılımını olumsuz yönde etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır.
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Tarımsal teknolojilerdeki gelişmelerle birlikte besin miktarındaki artışa rağmen dünyada hâlâ
açlık tehlikesi ile karşı karşıya olan ülkelerin sayısı hiç de az değildir. Dünyada yaşanan
açlık tehlikesinin başlıca nedenleri arasında;






Besin maddelerinin dağılımındaki dengesizlikler,
Ekonomik yetersizlikler ve krizlerin satın alma gücünü azaltması,
Nüfus artış hızının besin dağılımındaki dengesizlikleri beraberinde getirmesi,
Beslenme konularında eğitim düzeyinin yetersizliği vb. konular öne
çıkmaktadır.

Resim 1.8: İnsanların besin maddesi olarak bitkisel ve hayvansal kaynaklardan yararlanması

Ülkemiz, pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi yetersiz beslenme ve buna bağlı açlık
tehlikesi ile karşı karşıya gelmemiştir. Ülkemiz besin çeşitliliği, topraklarının verimliliği ve
besin kaynakları konusundaki potansiyel gücü nedeniyle kendi kendine yeter durumdadır.
Bununla birlikte bir çok beslenme sorunları hâla görülmektedir. Ancak bu sorunların nedeni,
besin üretimindeki yetersizliklerden değil, besin dağılımındaki dengesizlik ve beslenme
alışkanlıklarından ileri gelmektedir.

1.2. Diğer Kaynaklar
1.2.1. Çayır – Mera
Bitki örtüsünün diğer bir kısmını çayır ve meralar oluşturmaktadır. Çayır ve meraların
hayvan otlatma alanları olarak kullanımının dışında başka yararları da bulunmaktadır.
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Ülkemiz arazisinin % 28`lik kısmını çayır ve meralar kapsamaktadır. Çayırlık alanlar;
sulanabilen yerlerde tarıma elverişli, yem üretilen veya kuru ot üretimi için kullanılan ve
çiftlik faaliyetlerinin yapıldığı yerlerdir. Yıllık yağış ortalaması 250–750 mm arasında olan
yerler çayır ve meralar bakımından zengindir.
Mera; bir ya da birkaç köy veya beldenin ortak olarak hayvanlarını otlatmaları ve
otundan yararlanmaları için kullandıkları yerlerdir. Meralar yükseklik, toprak, iklim ve bitki
örtüsü çeşitliliği bakımından zenginlik gösteren bir öneme sahiptir.

Resim 1.9: Meraların taban suyunun derinliklerde olduğu yerlerde oluşması

Ülkemizde çayır ve meraların % 20’si orman içinde veya yakınında yer almaktadır.
Düzenli şekilde kullanılan ve üzerinde yeterli bitki örtüsü barındıran çayır ve meralar,
yağışlarla gelen suyun bir kısmını dere ve ırmaklara vererek besler. Ülkemiz hayvancılığının
gelişmesinde son derece önemli bir role sahip olan bu alanlar; bilinçsiz kullanım, aşırı
otlatma, tarla açma ve bakımsız bırakma gibi nedenlerle giderek azalmaya başlamaktadır.
Çayır ve meraların ülkemiz açısından daha birçok yararı bulunmaktadır. Sadece
hayvancılığın gelişmesine değil aynı zamanda endüstri ve sanayi merkezlerinin kirlettiği
havayı temizleme bakımından da önemli bir paya sahiptir. Bu alanlarda yetişen bitkiler;
fotosentez sonucunda çevreye ve doğaya bol miktarda oksijen sağlamaktadır. Ayrıca yeşil
manzarası ile çevreye doyumsuz güzellikler katmaktadır. Çayır ve meraları birbirinden
ayıran özellikler:



Çayırlar, taban suyunun daha çok yüksek olduğu nemli topraklarda yetişirken,
meralar ise taban suyunun derinliklerde olduğu yerlerde oluşur.
Çayırlarda yetişen bitkiler genellikle kök-sap bulunmayan, uzun olarak gelişen
türler olup meradaki bitkiler ise daha çok yumak şeklinde kök-sap bulunan kısa
boylu bitki çeşitleridir.
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Çayırlar genel olarak biçilmek için kullanılan, meralar ise otlatılmak amacıyla
yararlanılan yem alanlarıdır.
Çayırlar, daha çok düz alanlarda, meralar ise meyilli arazilerde bulunmaktadır.

Resim 1.10: Çayırlar genel olarak biçilmek için kullanılan yem alanları

1.2.2. Sulak Alanlar
Derinliği 6 m’yi aşmayan deniz suyu alanlarını da kapsamak üzere doğal ya da suni,
sürekli ya da geçici, durgun ya da akar, tatlı, acı ya da tuzlu bütün sular ile bataklık, sazlık,
ıslak çayır ve turbalıkları kapsamaktadır.
Sulak alanlar, biyolojik çeşitliliğin en yüksek olduğu ekosistemlerdir. Pek çok türdeki
canlılar için uygun beslenme, üreme ve barınma ortamı olmasının yanı sıra bulundukları
doğal ortama adeta canlı bir müze görünümü ile eşlik etmektedir. O bölgede yaşayan çevre
insanına doğal güzellikleri ile hem ilham kaynağı olmakta hem de yaşamlarını
kolaylaştırmakta olup ayrıca ülke ekonomisine de katkıda bulunmaktadır. Sulak alanların
sağladığı yararlar:







Öncelikle suda yaşamını sürdürmek zorunda olan bitki ve hayvan çeşitlerine
yaşama ortamı oluşturarak ev sahipliği yapar.
Çevredeki nem oranını dengeleyerek iklim elemanları üzerinde de etkili olur.
Tortu ve zehirli maddelerini etkisiz kılarak suyu temizler.
Biyolojik üretim çeşitliliği bakımından tropikal ormanlardan sonra önemli yer
tutar.
Sulak alanlar, başta balıkçılık olmak üzere hayvancılık vb. imkânlar nedeniyle
çevre hâlkına ve ülke ekonomisine de önemli katkıda bulunur.
Büyük göl ve nehirlerde su yolu taşımacılığına ve ulaşımına imkan sağlar,
erozyon denetimi için önemlidir.
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Resim 1.11: Sulak alanlar, biyolojik çeşitliliğin en yüksek olduğu ekosistemler

Türkiye, sulak alanlar bakımından Avrupa ve Ortadoğu’nun en zengin ülkesi
konumunda olup ülkemizde yaklaşık 500 civarında sulak alan bulunmaktadır. Çevre ve
Orman Bakanlığı verilerine göre bu alanlardan 135 tanesi uluslararası öneme sahiptir. Sulak
alanlarımızın bu derece önemli olmasının en önemli nedenlerinin başında Batı Palearktik
bölgedeki kuş göç yollarından en önemlilerinden ikisinin Türkiye üzerinden geçmesidir.
Kısa adı Ramsar olarak bilinen “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası
Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi”ne ülkemiz 1994 tarihinden itibaren
resmen taraf olmuştur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Türkiye’nin madde kaynaklarını anlatan duvar gazetesi hazırlayınız.
İşlem Basamakları

 Madde kaynaklarını araştırınız.

Öneriler
 Yazılı ve görsel kaynaklar ile İnternetten
yararlanabilirsiniz.
 Elde
ettiğiniz
dokümanları
karşılaştırarak madde kaynaklarının
günümüzdeki
durumu
hakkında
değerlendirme yapabilirsiniz.
 Dokümanlarınızı destekleyecek görseller
araştırabilirsiniz.

 Elde
ettiğiniz
dokümanlardan,
yaşadığınız yere en yakın madde
kaynaklarını belirleyebilirsiniz.
 Yaşadığınız
yere
yakın
madde
kaynaklarının kullanım durumlarını
 Yaşadığınız yerdeki madde kaynakların
değerlendirebilirsiniz.
mevcut durumunu inceleyiniz.
 Yaşadığınız
yere
yakın
madde
kaynaklarının
kullanılmamasının
nedenlerini değerlendirebilirsiniz.
 Dokümanlarınızı
destekleyecek
görsellerden yararlanabilirsiniz.
 Elde
ettiğiniz
dokümanlardan
ülkemizdeki
madde
kaynaklarını
belirleyebilirsiniz.

Yoğunlukta olduğu illere ve bölgelere
 Ülkemizdeki
madde
kaynaklarının
dikkat edebilirsiniz.
mevcut durumu ile kullanımı hakkında
araştırma yapınız.
 Kullanım
amaçlarına
göre
sınıflandırabilirsiniz.
 Dokümanlarınızı
destekleyecek
görsellerden yararlanabilirsiniz.
 Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanları konu
başlıklarına göre gruplandırabilirsiniz.
 Gazeteniz için gerekli olan kâğıt, kalem
 Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanlardan
vb. malzemeyi temin etmek için bir liste
yararlanarak duvar gazetesi çıkarmak
oluşturabilirsiniz.
için hazırlık yapınız.
 Dokümanlarınızı
destekleyecek
görselleri bilgilerle eşleştirebilirsiniz.
 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya
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dikkat edebilirsiniz.

 Duvar gazetesi oluşturunuz.

 Hedef kitlenin dikkatini çekmek için
konu başlıklarına göre bilgi ve
dokümanları farklı renklerde fon kartonu
ve
kalemler
kullanarak
düzenleyebilirsiniz.
 Görsel ögelerle dikkat çekebilirsiniz.
 Başlık veya bir slogan kullanabilirsiniz.
 Planlı ve düzenli çalışabilirsiniz.
 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya
dikkat edebilirsiniz.
 Duvar
gazetenizi
hedef
kitlenin
görebileceği bir mekânda sergilemeye
dikkat edebilirsiniz.

 Yorumları almak için görüş kutusu
hazırlayabilirsiniz.
 Yorumları yüz yüze görüşerek de
alabilirsiniz.
 Duvar gazetesi ile ilgili hedef kitlenin
yorumlarını
alarak
çalışmalarınızı  Anket formu düzenleyebilirsiniz.
değerlendiriniz.
 Arkadaşlarınızla çalışmanızın benzer ve
farklı yönlerini tartışabilirsiniz.
 Değerlendirmeleri dikkate alarak bir
rapor hazırlayabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Toprağı diğer doğal kaynaklardan ayıran temel özellik, ............... mülkiyete konu
olması ve ............................değeridir.

2.

............, yeryüzündeki yaşamın sürekliliğini sağlayan doğal bir kaynaktır.

3.

Ormanlar, dünya karasal sisteminde bitki örtüsü tarafından tutulan
.......................miktarının büyük bir kısmı bünyesinde biriktiren ve bundan dolayı da
hava kalitesini yükselten en önemli unsurdan biridir.

4.

Sulak alanlar, ...............................çeşitliliğin en yüksek olduğu ekosistemlerdir.

5.

Doğada birincil üretim düzeyini oluşturan ..............................yaklaşık olarak % 12’si
insanlar tarafından tüketilmektedir.

6.

........................lar genel olarak biçilmek için kullanılan kaynaklardır.

7.

Yeryüzüne yağış olarak
kaynaklarını beslemektedir.

8.

.....................daki bitkiler ise daha çok yumak şeklinde kök-sap bulunan kısa boylu
bitki çeşitleridir.

9.

.......................içinde ve dışında yaşayan insanlara çeşitli iş alanları sağlar, işsizliği
önlemede etkin rol oynar, böylece köyden kente göçü azaltır.

10.

Su kaynakları rezervleri sabit olmasına rağmen hızlı artışı ..................... ve
.........................................tüketim alışkanlıkları nedeni ile su kullanımı hızla
artmaktadır.

düşen

su,

...........................ve

.............................su

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Enerji kaynaklarını çeşitlerine göre araştırabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde hangi tür enerji kaynakları bulunduğunu ve ne amaçla kullanıldığını
araştırıp sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ENERJİ KAYNAKLARI
Günümüzde tüketimi durmadan artan ve gelecekte de durmadan artmaya devam
edecek olan en önemli ihtiyaçlardan biri hiç şüphesiz enerjidir. Artan enerji ihtiyacı, hızlı
nüfus artışı, trafik yoğunluğu, kentleşme ve sanayileşmede hatalı yer seçimi vb. çevre
sorunlarının artan boyutlara ulaşmasına neden olmaktadır. İnsanların ihtiyaçlarının
karşılanmasında ve gelişmesinin sağlıklı olarak sürdürülmesinde gerekli olan enerji özellikle
sanayi, konut ve ulaştırma gibi sektörlerde kullanılmaktadır. Nüfus artışına, sanayinin
gelişmesine paralel olarak kurulan büyük ölçekli enerji üretim ve çevrim sistemleri ekolojik
dengeyi önemli ölçüde etkilediği gibi sınırlar ötesi etkileri de beraberinde getirmektedir.

2.1. Kapsamı
Dünyada zengin enerji kaynakları bulunmaktadır. Petrol, kömür ve doğal gaz
milyonlarca yıl önce depolanan güneş enerjisinin ürünü olup sınırlı miktarlarda
bulunmaktadır. Bugünkü su gücü, rüzgâr gücü, biyogaz ve güneş kolektörleri gibi enerji
kaynakları güneş var oldukça tükenmeyecektir.
Enerji, ısınma, aydınlatma, taşınma, yiyecek hazırlama ya da benzeri birçok ihtiyacı
karşılamada önemli bir ögedir. Bu bakımdan enerji, iş yapma gücü olarak tanımlanmaktadır.
Enerji kaynakları kavramı ise enerjinin elde edildiği kaynakları ifade etmektedir. Enerji
kaynaklarının doğal döngüler içerisinde tekrar kullanılabilir duruma getirilmesine
yenilenebilir enerji kaynakları; tüketimle tamamen ortadan kalkacak olan ve belirli
dönemlerde depolanmış güneş enerjisi taşıyan enerji kaynaklarına da yenilenemeyen enerji
kaynakları denilmektedir.
Birçok enerji kaynağı birincil enerji kaynağı kapsamına girmektedir. Örneğin kışın
sobada yanan odun ya da kömür gibi yakıtlar bu grupta yer alır. Ancak bir kalorifer
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radyatöründe dolaşan sıcak su ikincil enerji kaynağına bir örnektir. Çünkü kazandaki odun
ya da kömürle ısınan su, radyatörden geçerken çevreyi ısıtmaktadır.

Resim 2.1: Enerji kaynaklarının geri dönüşüm döngüleri

Günümüzde, ülkemizde ve dünyada enerji üretiminde öncelikli kaynaklar petrol, doğal
gaz ve kömür gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Özellikle doğal gaz çevreyi daha az
kirletmesi nedeniyle enerji alternatifleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Dünyada en
çok kullanılan enerji kaynağı petroldür. İkinci sırada kullanımı giderek azalan kömür ve
üçüncü sırada giderek önemi artan doğal gaz gelmektedir. Her dönem belirli enerji kaynağı
önemli olmuştur. Örneğin kömürün yerini petrol almış ve zamanla o da yerini doğal gaz
kullanımına bırakmıştır. Gelecekte ise alternatif enerji kaynakları önem kazanacaktır.
Yenilenebilir enerji kaynakları;









Enerji güvenliği,
Ücret güvenliği,
Çevreci olması,
Sosyal/ekonomik olması,
Tükenmez ve yenilenebilir olması,
Fosil yakıtlardan bağımsız olması,
Suya veya havaya zararsız olması,
Risksiz strateji açısından tercih edilmelidir.

Ülkemizde birçok yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları mevcuttur. Başlıca
kömür, linyit, petrol, doğal gaz ve su kaynakları sayılabilir. Ayrıca bunlara güneş enerjisi,
jeotermal enerji, nükleer enerji, dalga enerjisi, rüzgâr enerjisi ve biyokütle gibi yenilenebilir
enerji kaynakları da eklenebilir.
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2.2. Fosil Enerji Kaynakları
Fosil yakıtlar, yeraltındaki tortulardan 100 milyonlarca yılda oluşan kömür, petrol ve
doğal gaz gibi yakıtlardır. Ülkeler, fosil yakıtın miktarının azalmasına paralel olarak
maliyetlerin artması nedeniyle yeni alternatif enerji kaynakları arayışına girmiştir. Önemli
enerji kaynakları olan kömür ve petrol hızla tükenmekte ve enerji üretim ve tüketim
süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı emisyonları küresel ısınma ve iklim değişikliklerine
neden olmaktadır. Türkiye’de tüketilen enerjinin % 28’i kömür, % 47’si petrol ve doğal gaz,
% 16’sı odun ve hayvan gübresinden sağlanmaktadır. Geri kalan % 9’u ise hidrolik
kaynaklarla (su kaynakları) diğer kaynaklardan karşılanmaktadır.
Fosil yakıtların depolanabilir ve taşınabilir olması kullanımını artırmaktadır. Fosil
yakıtlar ulaşımda, evlerde, sanayide, ısı üretiminde ve elektrik enerjisi üretiminde önemli
ölçüde kullanılmaktadır.

2.2.1. Kömür
Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşan
fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir. Diğer kaya tabakalarının
arasında damar hâline uzunca bir süre (milyonlarca yıl) ısı, basınç ve mikrobiyolojik
etkilerin sonucunda meydana gelmiştir. Kömürler bataklık ortamlarda nemli ve sıcak iklimin
bulunması, yeterli organik maddenin ortama gelmesi, bataklık suyunun Ph şartlarının 4–5
civarında bulunması, bataklığın malzeme gelimi ile birlikte aşağı doğru çökelmesi,
bataklığın zamana bağlı olarak örtülmesi gibi şartların sağlanması durumunda bitki
parçalarının bozuşması, parçalanması, bataklık suyu ile bir jel hâline gelmesi, bazı kimyasal
reaksiyonlar sonucu bu organik malzemenin fiziksel ve kimyasal değişikliklere uğraması
sonucu oluşmaktadır.
Kömürün; turba, linyit, taşkömürü ve antrasit gibi farklı çeşitleri vardır. Bunların
kullanım alanları da birbirinden farklıdır. Tarih boyunca kömür ısıtmada, yiyeceklerin,
çanak, çömlek ve tuğlaların pişirilmesinde, metallere şekil verilmesinde kullanılmıştır.
Sanayide de özellikle linyit kömürleri termik santrallerde elektrik enerjisi üretiminde,
çimento sanayinde vb. amaçlarla kullanılmaktadır.

Resim 2.2: Kömür, katmanlı tortul çökellerin arasında bulunan katı, koyu renkli ve karbon
bakımından zengin kayaç
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2.2.2. Petrol
Başlıca, hidrojen ve karbondan oluşan ve içinde az miktarda nitrojen, oksijen ve
kükürt bulunan petrol, bir fosil yakıt çeşididir. Normal şartlarda sıvı, katı, gaz formları
vardır. Sıvı petrolün (ham petrol) ticari açıdan önemi bulunmaktadır. Gaz hâlinde olan petrol
genel olarak doğal gaz olarak isimlendirilir. Yarı katı ve katı hâldeki petrol ise ağır
hidrokarbon ve katrandan oluşan formu ise asfalt ve zift olarak da bilinmektedir.
Doğada kendi hâlinde bulunan petrol, yararsızdır. Yararlı hâle getirilmesi için rafine
edilmesi gerekmektedir. Rafinasyon, karmaşık cihazlarla yapılır. Ham petrolün rafine
edilmesi yemekteki suyun, tuz ve diğer bileşenlerin birbirinden ayrılmasına benzeyen bir
işlemdir. Rafine işleminden sonra çeşitli amaçlarla kullanılabilir hâle gelen petrol,
tankerlerle borularla tüketiciye ulaştırılır. Petrol rezervlerinin % 62’si Ortadoğu ülkelerinde,
% 10’si Rusya ve BDT ülkelerinde, % 9’u da Afrika’da bulunmaktadır.
Ülkemizde petrol arama çalışmalarını yürütmekle sorumlu kurum Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı (TPAO)’dır. Ayrıca yeraltı maden ve diğer doğal kaynakların araştırılması
ile sorumlu diğer kuruluş Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) de çalışmalar
yapmaktadır.

Resim 2.3: Petrolün yararlı hâle dönüşmesi için rafine edilmesi

2.2.3. Doğal Gaz
Doğal gaz havadan hafif, renksiz ve kokusuz yüksek kalorili bir gaz yakıttır.
Yeraltında petrolün yakınında yer alır. Yeryüzüne çıkarılışı ve taşınması bakımından petrole
benzer. Havaya göre daha hafif bazda olduğundan havada uçucudur. Ancak kapalı
mekânlarda hava içindeki gaz oranı belirli seviyelere ulaşırsa paylayıcı olabilir. Kural ve
standartlara uygun kullanıldığında doğal gazın en güvenli yakıt olduğu söylenebilir. Doğal
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gazın kendisi zararsızdır. Ancak kaçak olması ve havadaki gaz miktarının artmasına bağlı
olarak oksijen miktarının azalmasıyla boğulmalar görülebilir.
Doğalgazın taşınması, borular vasıtası ile gerçekleşmektedir. Doğal gazın da petrol
gibi eskilere dayanan bir tarihçesi olmakla birlikte gelişimi, 1816 yılında ABD’nin Baltimore
kentinin sokak lambalarının doğal gazla aydınlatılmaya başlanmasıyla olmuştur.
Dünya enerji üretiminin % 22’si doğal gazla karşılanmaktadır. Doğal gaz rezervlerinin
% 41’i Ortadoğu ülkelerinde, % 33’ü Rusya ve BDT ülkelerinde, % 16’sı da Afrika gibi
ülkelerden elde edilmektedir. Ülkemizde ise doğal gaz varlığımız ihtiyacımızın % 31,8’ini
karşılayacak kadardır.

Resim 2.4: Taşınması borular vasıtası ile gerçekleşen doğal gaz

2.3. Diğer Enerji Kaynakları
Yenilenebilir enerji kaynakları ya da alternatif enerji kaynakları olarak da bilinen bu
kaynakların başında jeotermal, rüzgâr, dalga, biyokütle, nükleer enerji ve güneş enerjisi
gelmektedir. Günümüzde bu kaynakların kullanım oranı henüz istenilen seviyelerde
olmamasına rağmen çevreye zarar vermedikleri için birçok ülkede alternatif enerji
kaynakları olarak benimsenmektedir.

2.3.1. Jeotermal
Jeotermal enerji, yerkabuğunun derinliklerindeki ısının akışkanlarca taşınarak
depolanması ile oluşmuş sıcak su, buhar ve kuru buhar ile kızgın kuru kayalardan yapay
yollarla elde edilen ısı enerjisidir. Sıcak su kullanımı çok eskilere dayanmakla birlikte
bugünkü hâliyle ilk olarak jeotermal enerjiyi İtalyanlar elde etmiştir. Jeotermal enerji
ısıtmada, sanayide, tarımda ve elektrik üretiminde kullanılmaktadır.
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Jeotermal enerji üretiminde CO2, NOx, SOx gazlarının salınımı çok düşük
olduğundan güvenli enerji kaynağı olarak kullanılır. Dünyada jeotermal enerjiden elektrik
üretiminde yararlanan ilk beş ülke; ABD, Filipinler, Meksika, Endonezya ve İtalya’dır.
Ayrıca jeotermal ısı ve kaplıca uygulamalarında ilk sıraları, Çin, Japonya, ABD, İzlanda,
Türkiye almaktadır. Türkiye, Alp-Himalaya kuşağı üzerinde olduğu için yüksek jeotermal
potansiyele sahip bir ülkedir. Ülkemiz, potansiyel olarak 31.500 MW jeotermal enerjiye
sahiptir.

Resim 2.5: Jeotermal enerjinin oluşumu

2.3.2. Rüzgâr
Rüzgâr enerjisi, sıcaklıkları farklı hava kütlelerinin yer değiştirmesiyle oluşur.
Güneşle yeryüzüne ulaşan enerjinin % 1-2’si rüzgâr enerjisi olarak kullanılmaktadır. Rüzgâr
türbinleri, yenilenebilir nitelikte olan hava sirkülâsyonunu elektrik enerjisine çevirmektedir.
Rüzgâr türbinlerinin çevreye herhangi bir zararları söz konusu olmadığından enerji
geleceğimiz açısından yeni ve temiz bir kaynak olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca iklim
değişikliklerini önlemede de etkilidir.
Geleneksel enerji üretim yöntemlerinin aksine rüzgâr, enerji güvenliği açısından uzun
dönemli yakıt maliyetlerini eleyen ve ülkemizi dışa bağımlı hâle getirme risklerini azaltan
yerli ve yenilenebilir bir kaynaktır. Ancak rüzgâr türbinlerinin fazla alan kaplaması, gürültü
kirliliğine yol açması, üretilen elektrikte kalite sorunları yaşanması olumsuz yönleridir.
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Resim 2.6: Sıcaklıkları farklı hava kütlelerinin yer değiştirmesiyle oluşan rüzgâr enerjisi

2.3.3. Dalga
Denizler de rüzgârların etkisiyle oluşan dalgalardan elde edilen enerji türüdür. Enerji,
suya yerleştirilen tribünlerle veya dalgaların kıyıya çarptıkları yerlerde kullanılan
merceklerle elde edilmektedir. Dalga enerjisinin oluşumu rüzgâr enerjisi ile
gerçekleşmektedir. Ülkemizde, Marmara Denizi dışında açık deniz kıyıları 8210 km’yi
bulmaktadır. Bütün kıyılarda bu tür tesislerin kurulması deniz trafiği, turizm, balıkçılık, kıyı
tesisleri vb. nedenlerle mümkün değildir.
Üretiminde yaşanan başlıca sorunlar; dalgaların yüksek gücüne karşın düşük hızlarda
ve farklı yönlerde hareket etmesi, en güçlü fırtınalara ve tuzlu suyun neden olacağı
paslanmaya dayanabilecek yapıların yüksek maliyeti, kurulum ve bakım giderlerinin
yüksekliğidir.

Resim 2.7: Denizlerde rüzgârların etkisiyle oluşan dalgalardan elde edilen dalga enerjisi
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2.3.4. Biyokütle
Biyokütle yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yolu ile kimyasal enerjiye
dönüştürerek depolaması sonucu meydana gelen biyolojik kütle ve buna bağlı organik madde
kaynakları olarak tanımlanmaktadır. Organik madde ihtiva eden artıkların mikrobiyolojik
yönden değerlendirilmesi hem çevre kirliliğine yol açmaması hem de temiz enerji üretimi
sağlaması bakımından önem taşımaktadır. Yakıldığında biyokütledeki enerji, ısıya dönüşür.
Ayrıca buhar oluşturmak ve elektrik üretmek için de kullanılabilir. Biyokütle, bunların
dışında ulaşım, endüstri ve evlerde kullanılmak üzere metan, etanol, biyodizel gibi yakıtlara
da dönüştürülebilir.
Özellikte gelişmekte olan ülkelerde kullanımı en yaygın olan kaynak biyokütledir.
Dünya enerji tüketiminin yaklaşık % 15’i; gelişmekte olan ülkelerde ise enerji tüketiminin
yaklaşık % 43’ü biyokütleden sağlanmaktadır.
Biyokütle her yerde yetiştirilebilmesi, çevre korunmasına katkısı, elektrik üretimi,
kimyasal madde ve özellikle taşıtlar için yakıt olabilmesi nedeni ile stratejik bir enerji
kaynağı olarak sayılmaktadır. Biyokütle kaynakları arasında yer alan odun, hayvan ve bitki
artıkları ülkemizde uzun yıllardan beri (özellikle kırsal kesimdeki konutlarda) alan ısıtma ve
yemek pişirme amaçlı olarak kullanılmaktadır. Bu geleneksel enerji kaynağı konutlardaki
enerji tüketiminin % 40 kadarını oluşturmaktadır.

Resim 2.8: Doğal enerji kaynağı olarak kendini sonsuza kadar yenileyebilecek bir enerji
kaynağı biyokütle
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2.3.5. Nükleer Enerji
Nükleer enerji, atom çekirdeğinin parçalanması veya çekirdek kaynaşması esnasında
açığa çıkan enerjidir. Nükleer reaktörler, nükleer enerjiyi elektrik enerjisine
dönüştürmektedir. Elektrik üretiminin sürekliliği bakımından nükleer santraller, termik ve
hidrolik santrallere göre daha güvenlidir. Nükleer enerjide en büyük sorun radyasyon
tehlikesidir.
Nükleer santrallerin fosil yakıtlara göre çevresel etkileri kıyaslanamayacak kadar
düşüktür. Nükleer enerji, elektrik üretiminin yanı sıra tıpta ve sanayide kullanılan izotopların
üretilmesinde, gemi ve denizaltının hareket ettirilmesinde kullanılmaktadır.

.
Resim 2.9: Nükleer enerji santrali

2.3.6. Güneş Enerjisi
Doğal bir enerji kaynağı olan güneş, yenilenebilir enerji kaynakları arasında en önemli
paya sahiptir. Coğrafi konumumuz itibariyle yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip olan
ülkemizde yıllık toplam güneşlenme süresi 2.640 saat olarak tespit edilmiştir. Ancak
ülkemizde güneş enerjisi kullanımı, kapasiteye rağmen oldukça düşük sayılmaktadır. Güneş
enerjisi üretimi yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle
beraber iki ana grupta incelenebilir:




Isıl güneş teknolojileri ve odaklanmış güneş enerjisi (CSP): Güneş
enerjisinden ısı elde edilen bu sistemlerde elektrik üretiminde de
kullanılabilmektedir. CSP santralleri, değişik ayna konumları kullanmak sureti
ile güneş enerjisini yüksek ısıya dönüştürerek elektrik üretir. İstenen güçte
kurulabilmeleri nedeniyle en çok sinyalizasyon, kırsal elektrik ihtiyacının
karşılanması vb. alanlarda kullanılmaktadır.
Güneş pilleri: Fotovoltaik piller de denilen yarı iletken malzemeler güneş
ışığını doğrudan elektriğe çevirmektedir.
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Güneş enerjisi konusunda yapılan çalışmalar, sanayimiz ve askeri alanlardaki enerji
gereksinimini karşılama bakımından ülkemizin enerji geleceği açısından büyük öneme
sahiptir.

Resim 2.10: Güneş enerjisi santrali

2.4. Enerji Kaynakları Arasındaki Etkileşim
Enerji tüketiminin gelişmişliğin bir simgesi olduğu çağımızda birincil enerji
kaynaklarının hızla tükenmekte olması ve bu enerji kaynaklarının yakıt olarak kullanılırken
ortaya çıkan ekolojik bozulmalar, enerji sorununun acilen çözüm beklediğini göstermektedir.
Bu sorunun çözümünde önemli olan yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ulaşmak ve
yeni kaynakları ekonomik olarak kabul edilebilir düzeylerde uygulayabilmektir. Dünyada
olduğu gibi gelecek zamanlarda enerji sektörü, ülkemiz kalkınmasına temiz, güvenli ve
verimli kaynakları sağlayarak katkıda bulunması bakımından büyük önem taşımaktadır.
Önümüzdeki dönemlerde uluslararası düzeyde pek çok yeni enerji projeleri oluşturulacak ve
yapılacak anlaşmalarda elbette ülkemiz de taraflardan biri olarak yerini alacaktır. Örneğin
yakın zamanda oluşturulan “Nabucco Boru Hattı Projesi” Türkiye’nin de lehine sonuçlanan
bir doğal gaz boru hattı taşıma projesidir.
Çevre dostu alternatif enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması dünyanın
geleceği bakımından son derece önem taşımaktadır. Alternatif enerji kaynakları grubundan
olan güneş enerjisi ile rüzgâr enerjisinin çevreye verdiği zarar, fosil yakıtların çevreye
verdiği zararla kıyaslanamayacak kadar azdır. Ancak ülkemizde ve dünyada yeni ve
yenilenebilir enerji kaynaklarına ekonomik ve politik nedenlerle yeterince önem
verilememektedir.
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Dünyada petrol fiyatlarının giderek yükselmesi ve aynı zamanda diğer fosil yakıtların
çevreye verdikleri zararlar sonucunda yenilenebilir ve çevreye daha az zarar veren türdeki
enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Nükleer enerji kaynakları ve santrallerini açıklayan bir sunu hazırlayınız.
İşlem Basamakları

 Nükleer
yapınız.

enerji

hakkında

Öneriler
 Yazılı
ve
görsel
basından
yararlanabilirsiniz.
araştırma  İlinizde çevre ile ilgili kurum ve kuruluş
yetkililerinden bilgi alabilirsiniz.
 Etkilerini
öncelikli
olarak
inceleyebilirsiniz.

 Yazılı
ve
görsel
basından
yararlanabilirsiniz.
 İlinizde çevre ile ilgili kurum ve kuruluş
yetkililerinden bilgi alabilirsiniz.
 Nükleer santral çalışmaları hakkında
araştırma yapınız.
 Etkilerini
öncelikli
olarak
inceleyebilirsiniz.
 Örnek nükleer santraller ve sonuçlarını
inceleyebilirsiniz.
 İlk önce nükleer enerji ve kullanımına
yer verebilirsiniz.
 Dünyadaki örnekleri ve çalışmaları
kullanabilirsiniz.
 Elde ettiğiniz bilgileri doküman hâline
getiriniz.
 Türkiye’deki örnekleri ve çalışmaları
kullanabilirsiniz.
 Santrallerin
olumlu
ve
olumsuz
yönlerine yer verebilirsiniz.
 Afişler, broşürler vb. görsellerden
yararlanabilirsiniz.
 Dokümanlarınızla ilişkili görseller elde
ediniz.
 İnternet ve görsel basılı kaynaklarından
yararlanabilirsiniz.
 Bilgisayarda hazırlayabilirsiniz.
 Kendiniz
yazarak
dosya
 Elde ettiğiniz bilgileri sunu hâline
oluşturabilirsiniz.
getiriniz.
 Asetat kâğıtlarına yazarak tepegöz
yardımı ile sunabilirsiniz.
 Sununuzu anlatınız.

 Etkili ve vurgulayıcı konuşmaya dikkat
edebilirsiniz.
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 Akıcı ve anlaşılır olmasına dikkat
edebilirsiniz.
 Anlatımınızı dikkat çekici görsellerle
destekleyebilirsiniz.
 Zamanı ve enerjinizi verimli kullanmaya
özen gösterebilirsiniz.
 Soruları
yanıtlandırmaya
dikkat
edebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Dünyada en çok kullanılan enerji kaynağı ……….. ......dür.

2.

Kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlara …………….......................... denir.

3.

Ülkemizde petrol arama çalışmalarını yürütmekle sorumlu kurum
..............................................’dır.

4.

......................................elektrik üretiminin yanı sıra tıpta ve sanayide kullanılan
izotopların üretilmesinde, gemi ve denizaltının hareket ettirilmesinde kullanılmaktadır.

5.

...........................başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden
oluşan fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir.

6.

Kural ve standartlara uygun kullanıldığında en güvenli yakıt ………….. dır.

7.

Jeotermal enerji bugünkü hâliyle ilk olarak ………… tarafından kullanmıştır.

8.

Sıcaklıkları
farklı hava kütlelerinin
enerjiye......................................denir.

9.

Biyokütle, ……………….. .................................bir enerji kaynağıdır.

10.

Tarım bitkileri, orman bitkileri, hayvan ve organik
…………….....................enerji kaynakları arasında yer alır.

yer

değiştirmesi

…………..

sonucu

şehir

oluşan

atıkları

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Doğadaki her canlı gibi insanlar da yaşamak için .............ve ................kullanmak
zorundadır.

2.

Bir mal ve hizmet üretmek amacıyla ürünün yapısına doğrudan ya da dolaylı katılan
üretim faktörleri …………… olarak tanımlanır.

3.

Denizlerde oluşan dalgaların yarattığı itme gücünden yararlanan yenilenebilir enerji
kaynağı ....................................................dır.

4.

Bazı .......................................kaynakların kullanımı herkesi aynı şekilde etkilemez.

5.

Toprak; su ve hava gibi canlı yaşamının vazgeçilmez unsurlarından,
.............................................. ve ............................... bir doğal kaynaktır.

6.

...................................................canlılara doğal yaşam merkezleri oluşturmaktadır.

7.

.......................................genelinde yeterli ve sürekli su potansiyeline sahip olduğu
söylenebilir.

8.

Su kaynakları konusunda asıl sorun suların hızla ......................... içme ve kullanmaya
elverişli temiz su kaynaklarının bulunmasındaki zorluklardan kaynaklanmaktadır.

9.

.............................kendisini meydana getiren bireylerin uzun yıllar karşılıklı etkileri
sonucu yerleşmiş, biyolojik bir yapıya sahiptir.

10.

Beslenme konularında eğitim düzeyinin
...................tehlikesinin etkenlerindendir.

11.

Ülkeler fosil yakıtın miktarının azalmasına paralel olarak maliyetlerin artması
nedeniyle yeni .....................................enerji kaynakları arayışına girmiştir.
..................................yakıtların, depolanabilir ve taşınabilir olması kullanımını
artırmaktadır.

12.

yetersizliği

dünyada

yaşanan

13.

Hidrojen ve karbondan oluşan ve içinde az miktarda nitrojen, oksijen ve kükürt
bulunan......................................, bir fosil yakıt çeşididir.

14.

Doğal gaz havadan hafif, renksiz ve kokusuz yüksek kalorili bir..................... yakıttır.

15.

..................................................iklim değişikliklerini önlemede de etkilidir.

16.

Dalga enerjisinin oluşumu ..........................enerjisi ile gerçekleşmektedir.
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17.

......................................................ihtiva eden artıkların mikrobiyolojik yönden
değerlendirilmesi hem çevre kirliliğine yol açmaması hem de temiz enerji üretimi
sağlaması bakımından önem taşımaktadır.

18.

Nükleer reaktörler, nükleer enerjiyi .................................enerjisine dönüştürmektedir.

19.

Doğal bir enerji kaynağı olan yenilenebilir enerji kaynakları arasında en önemli
paya................................ sahiptir.

20.

.............................. enerji, yerkabuğunun derinliklerindeki ısının akışkanlarca taşınarak
depolanması ile oluşmuş sıcak su, buhar ve kuru buhar ile kızgın kuru kayalardan
yapay yollarla elde edilen ısı enerjisidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI
1

özel, ekonomik

2

su

3

karbon

4

biyolojik

5

bitkilerin

6

çayır

7

yerüstü, yeraltı

8

mera

9

orman

10

nüfus, bilinçsiz

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI
1

petrol

2

fosil yakıt

3

TPAO

4

nükleer enerji

5

kömür

6

doğal gaz

7

İtalyanlar

8

rüzgâr

9

yenilenebilir

10

biyokütle
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1

madde, enerji

2

kaynak

3

dalga enerjisi

4

6

doğal
üretilemeyen,
çoğaltılamayan
topraklar

7

Türkiye

8

kirlenmesi

9

ormanlar, dengeye

10

açlık

11

alternatif

12

fosil

13

petrol

14

16

gaz
rüzgâr
türbinlerinin
rüzgâr

17

organik madde

18

elektrik

19

güneş

20

jeotermal

5

15

E
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