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ESKĐ MEDENĐYETLERDE KĐMYA, SĐYADAN KĐMYAYA, YAŞAM KĐMYASI: 
KAYAÇLAR, TOPRAK, CANLILAR, DENĐZ SUYUNUN BĐLEŞĐMĐ, ATMOSFER 
VE HAVANIN BĐLEŞĐMĐ 
 

HEDEF VE DAVRANIŞLAR 
Hedef 1: Kimya hakkında bilgi verilmesi. 
Davranışlar 

• Kimyanın tanımı yapılır. 
• Kimyanın her alanda insan yaşamında yer aldığı açıklanır. 
• Kimya devirleri açıklanır. 

Hedef 2: Siyadan kimyaya konusunun açıklanması 
Davranışlar 

• Simyanın tanımı yapılır. 
• Simyacıların hedefleri açıklanır. 
• Kimya bilimine geçişi açıklanır 

 
Hedef 3: Kayaçların açıklanması 
Davranışlar 

• Magnetik kayaçlar anlatılır. 
• Tortul kayaçlar anlatılır. 
• Metaforik kayaçlar anlatılır. 

Hedef 4: Toprağın açıklanması 
Davranışlar 

• Toprak oluşumunda etkili faktörler açıklanır. 
• Taşların çözülmesi açıklanır. 
• Toprak katmanları açıklanır. 
• Toprak ekosistemi açıklanır. 

Hedef 5: Canlılar hakkında bilgi verilmesi 
Davranışlar  

• Canlı tanımı yapılır. 
• Canlılar sınıflandırılır. 

 
Hedef 6: Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin açıklanması 
Davranışlar 

• Deniz suyunun fiziksel özellikleri açıklanır. 
• Deniz suyunun kimyasal özellikleri açıklanır. 
• Deniz suyunun tuzluluk, pH kavramları açıklanır. 

Hedef 7: Deniz suyunun bileşiminin açıklanması 
Davranışlar 

• Deniz suyunun içeriğindeki maddeler açıklanır. 
Hedef 8: Atmosferin açıklanması   
Davranışlar 

• Atmosferin tanımı yapılır. 
• Atmosferi oluşturan gazlar açıklanır. 

Hedef 9: Havanın bileşiminin açıklanması 
Davranışlar 

• Havayı oluşturan gazlar açıklanır. 
• Hava kirliliği anlatılır. 
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KĐMYA NEDĐR? 
 

� Kimya, değişimleri inceleyen bir bilim dalıdır. Her türlü maddeyi ve bunların 
birbirleriyle yaptığı etkileşimleri araştırır. 

� Ayrıca kimya maddenin iç yapısını inceler. 
 

KĐMYA HER ALANDA ĐNSAN YAŞAMINDA YER ALIR. 
� Yiyeceklerin bira, şarap gibi malzemelerin yapımında  
� Hastane laboratuvarlarında kan örneklerinde enfeksiyon olup olmadığının kontrolünde 
� Adli tıpta 
� Tarımda ürün verimini arttırmak ve zararlılardan korunmada 
� Yüzme havuzlarında suların temiz kalmasında  
� Đlaçların yapımında yani tıpta 
� Boya endüstrisinde 
� Temizlik maddelerinin yapımında  
� Yiyecek maddelerinin uzun süre taze şekilde korunmasında 
 

ĐLK KĐMYA TARĐHÇĐSĐ HERMANN KOPP’A GÖRE 
� 300-1600 SĐMYA ÇAĞI 
� 1600-1700 TIP KĐMYASI ÇAĞI 
� 1700-1800 FĐLOJĐSTON ÇAĞI 
� 1800-         NĐCEL KĐMYA ÇAĞI 

 
SĐMYA ÇAĞI 
SOY OLMAYAN METALLERĐ SOY METALLERE DÖNÜŞTÜRECEK FĐLOZOF 
TAŞININ VE ĐNSAN ÖMRÜNÜ SONSUZLAŞTIRACAK YAŞAM ĐKSĐRĐNĐN 
ARANDIĞI ÇAĞ. 
 
TIP KĐMYASI 
ĐLAÇLARIN HAZIRLANDIĞI ÇAĞ 
 
FĐLOJĐSTAN ÇAĞI 
YANMA SÜRECĐNĐN ARAŞTIRDIĞI ÇAĞ 
 

BOYA NEDEN BĐR ĐHTĐYAÇTI NASIL ORTAYA ÇIKTI NE OLARAK 
KULLANILDI? 

Đnsanların kendilerini ve eşyalarını süsleme ihtiyacı duyuyorlardı. Renkli boyalar bunun için 
gerekliydi. Đlk zamanlarda insanlar bunları boyamak için bitki özlerini kullandılar. Çivitağacı 
bitkisinin yapraklarından çivit boyası elde edildi. 
 

KREM LEVHASI 
Bu krem levhası M.Ö. 2000 yılına aittir. Yedi oyuğun her birinin üzerinde bir kozmetik 
ürünün adı yazılıdır. Boyar maddeler toz haline getirilir, yağ, bal ve zamk ile karıştırılır. 
 

YUNAN PARFÜMÜ 
Parfüm çiçek ve baharatların bir yağın örneğin zeytin yağının içinde yavaş yavaş 
kaynatılmasıyla elde edilen yağlarla yapılırdı. 
Kil kolaylıkla biçim verilebilen bir maddedir. Çanak çömlek yaparken kurutulup fırınlanan kil 
suyunu kaybeder. Bu parfüm şişesi kurşun oksit kullanılarak süslenmiştir.  
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ÇĐN’DE EL SANATLARI 
Çinli’ler kimyasal maddelerin kullanıldığı el sanatlarına ilişkin uzun bir geçmişi vardır. Belki 
de en eski endüstriyel plastik madde olan vernik M.Ö. 1300 yılında önce Çin’de 
kullanılmaktaydı. Ayrıca kağıt ve barut da Çinli’lerin buluşudur.  
 

MISIR’DA MUMYACILIK 
Mısır’lılar M.Ö. 1000 yıllarında ölüleri mumyalıyorlardı. Mumyalanacak beden kuru bir 
natron ile kaplanıyordu. Bu madde bedendeki suyu emerek bedenin bozulmasını önlüyordu. 
40 gün sonra beden yıkanıyor, yağlanıyor ve keten beziyle sarılıyordu. 
 

CAM YAPIMI 
Cam ilk kez Mısırda M.Ö. 3000 yılında kum, soda ve kireçten hazırlanan bir karışımın yüksek 
sıcaklıkta eritilmesiyle elde edilirdi. Bu karışıma bazı metal oksitler eklenerek cama renk 
verilirdi. Cam yapımında kullanılan malzemeler eski çağlardan beri çok değişmemiştir.  
 

SODYUM KARBONAT 
Đbraniler sodyumkarbonatı mikrop kırıcı olarak yara pansumanlarında ve ateş düşürmede 
kullanmışlardır.  
Araplar ise sodyum karbonatı cam yapımında, sabun yapımında kullanmışlardır. 
 

CAMIN KULLANIMI 
Eski Roma’da evde kullanılan kapların çoğu camdan yapılırdı. Bu cam şişe bir Roma 
mezarında bulunmuştur. 
 

MISIRLI METAL ĐŞÇĐLERĐ 
Bu Mısır kabartmasındaki metal işçileri ateşi metali eritecek kadar harlatmak için üfleme 
boruları kullanıyorlardı. Altın ve gümüş mücevherat yapımında yaygın olarak kullanıyorlardı. 
 

DERĐ YAPIMI 
Hayvan postları eskiçağ insanları için çok değerliydi ama ham deri kurutulduğunda 
sertleşiyordu. Bunu önlemek amacıyla sepileme yöntemi geliştirildi. Sepileme deriyi 
kurutulduğunda esnekliğini koruması sağlayan maddelerle birleştiren bir işlemdir. Deri 
yıkanıp suya bastırıldıktan sonra ağaç kabuğu, odun ve yapraklardan çıkarılan ve tanen adı 
verilen özel asitlerin karışımıyla asitlenir. Bunlar deriyi oluşturan proteinler ile reaksiyona 
girer. 
 

MIZRAK 
Demiri cevherlerinden elde etmek bakır ya da kalaya göre daha zorlu çünkü erime noktası 
eskiçağlardaki fırınlar için çok yüksekti. Malzemenin akkor haline gelene kadar ısıtılması 
gerekiyordu ve bu işlem safsızlıklardan arındırmak için defalarca tekrarlanıyordu. Metalin 
özelliklerini iyileştirmek maden cevherine kömür halinde karbon ekleniyor, böylelikle metal 
daha kolay keskinleştiriliyordu.  
 

SĐMYA NEDĐR? 
Simya, on ikinci asırdan itibaren Batı’da, basit metalleri altına çevirmek, evrensel şifa ve 
ölümsüzlük iksiri gibi orta çağ arayışları olarak gözükmektedir. Kelimedeki çem, (sim, kim) 
kökü halen tatmin edici bir şekilde açıklanamamıştır. Çin, Hint ve Grek metinlerde simya 
“Sanat” veya radikal ve faydalı değişim, örneğin dönüşüm olarak tanımlanır. Yakın zamanlara 
dek, bilim tarihçileri simyayı ilkel kimya, yani olgunlaşmamış bilim olarak görüyorlardı. 
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Aslında “Sanat”ın uygulayıcıları aynen ilk kimyagerler gibi laboratuvar ve belirli aletlerden 
faydalanıyorlardı. Daha da önemlisi, simyagerler sonradan kimya biliminin gelişmesinde rolü 
olarak buluşların kaşifleriydiler. Sadece birkaç örnek verecek olursak, M.Ö. 300 yılında 
civanın izole edilişi, 13. asırdan önce aqua vitae (alkol) ve madeni asitlerin keşfi ve vitriol 
(zaç yağı, sülfürik asit) ve şapların hazırlanması. 
 
Ancak erken kimyagerlerin yöntem, ideoloji ve amaçları simya geleneğini uzatmaya yönelik 
değildi. Simyagerler doğanın bilimsel incelemesi ile ilgilenmiyorlardı. Eski Grek zihni 
kendini bilime verdiğinde olağanüstü bir gözlem ve tartışma  sergilemektedir. Oysa Grek 
simyagerler işlerinin fiziki-kimyasal olguları konusunda anlaşılmaz bir ilgisizlik gösteririler. 
Bir örnek vermek gerekirse; sülfür Grek simya metinlerinde yüzlerce kez söz edildiği halde, 
onun özgün özellikleri konusunda hiçbir ima verilmemektedir.  
 

RÖNESANS SĐMYASI 
Rönesans ve Rönesans sonrası dönem Batı simyası açısından hem bir yükseliş, hem de bir 
dönüm noktasını temsil ediyordu. Kepler, Galileo, Descartes, Boyle ve Newton’un devrin 
niteliğinde bilimsel eserlerini yazdıkları aynı yıllarda, öncekinden çok daha fazla simya eseri 
yayınladı. Ancak ilk başta reformasyonun, sonra da on yedinci asır bilimsel devrimin 
etkisiyle, simya büyük değişiklik gördü ve gözden düştü.  
 
Simyacıların organik, niteliksel kuramları atomsal mekanik bir değişme modeliyle değiştirildi, 
bu da sonuçta simyagerlerin dönüşüm kuramlarının temelini yıktı. Uzun tarihi boyunca ruhsal 
ve fiziksel arasında dengeye dayanan simya yıkılmıştı ve simya ikiye bölündü: Teosofi ve 
laboratuvara dayanan kimya bilimi. 
 

TEOSOFĐ 
Eski Yunanca’da “tanrı” anlamına gelen theos ile “bilgelik” demeye gelen sophia’dan 
türetilmiş “Tanrı’nın bilgeliğine ulaşma yolu” anlamındaki terim; “tanrıya-erme-bilgisi”. 
Kişinin gizemci(mistik) bir iç yaşantıyla, içrek öğretilerle, gizlici etkinliklerle tanrısal 
bilgeliğe ulaşacağını; Tanrı’nın bilgisine ermeyle de tüm bir “oluş”un ya da evrenin sırrına 
varacağını öne süren öğreti.  
 

SĐMYA VE ZAMANIN HÜKMEDĐLMESĐ 
Simyagerler basit metalleri tedavi edebileceklerini ve olgunlaşmalarını hızlandırabileceklerini 
ve böylece daha asil metallere ve nihai olarak altına dönüştürebileceklerini sandılar. Ayrıca 
simyagerler bunun da ötesine giderek, iksirlerinin insanları tedavi edebileceğini ve 
gençleştirip yaşamlarını süresiz olarak uzatabileceğini iddia ettiler. Simyagerlerin gözünde 
insan yaratıcıdır: doğayı yeniler, zamana hükmeder, kısacası Tanrının yaratığını 
mükemmelleştirir.  
 
Mutlaka, kuvvetli hayal gücü ve tükenmez yaratıcılığı ile insan konusunda bu kavram, 
simyagerlerin ideallerinin on dokuzuncu yüzyılda sürmesini açıklamaktadır. Tabii ki, bu 
dönemde bu idealleri radikal bir şekilde dinden soyutlandı. Dahası, simyanın görünüşte yok 
olduğu sıralarda bu ideallerin sürmesi hemen belli değildi. Yine de deneyimsel bilimin zaferi 
simyagerlerin düş ve ideallerini yok etmedi, tam tersine, on dokuzuncu asrın yeni ideolojisi 
sürekli ilerleme ve gelişme üzerine kurulmuştu. 
 
Radikal dinden soyutlanmaya rağmen, deneysel bilimler ve sanayileşmenin gelişmesinden 
aldığı güçle bu ideoloji simyagerlerin milenyum rüyasını ileri sürdü. Doğanın 
mükemmelleşmesi ve değerlendirilmesi efsanesi kamufle bir şekilde amaçları özellikle 
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maddeyi enerjiye dönüştürmekle doğayı dönüştürmek olan sanayileşen toplumlarda 
mevcuttur. Đnsan, ayrıca on dokuzuncu asırda zamanın yerine geçmeyi başardı. 
 
Organik ve inorganik varlıkların doğal süreçlerini hızlandırma arzusu, artık gerçekleşmeye 
başlamıştır, örneğin organik kimyagerler laboratuvar ve fabrikalarda doğanın binlerce yılda 
ürettiği nesneleri üreteceki zamanı hızlandırma, hatta kaldırmayı becermiştir. Đçinde en temeli 
olarak tanıdığı pratik zekası, çalışma kapasitesi ile modern insan, kendisine geçici sürecin 
işlevini almaktadır, diğer bir deyişle zaman rolünü üstlenmektedir.  
 

YERYÜZÜ 
 

� Kayaçlar 
� Toprak 
� Canlılar 

 
KAYAÇLAR 

Kayaçlar su, gaz ve organik varlıkların dışında yerkabuğunu meydana getiren unsurlardır. 
Kayaçların fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki farklılıklar yer şekillerinin de farklı 
olmalarına sebep olur. Çünkü bu özellikler, kayaçların, aşındırma etmen ve süreçlerine karşı 
dayanıklı veya dayanıksız olmalarını tayin eder.  
 
Kayaçlar kökenlerine göre üç ana grup altında toplanırlar:  

1. Magmatik kayaçlar 
2. Tortul kayaçlar 
3. Metaforik kayaçlar 

 
BAŞLICA TORTUL KAYAÇLAR 
 

1- DETRĐTĐK (KIRINTILI) TORTUL KAYAÇLAR 
 
2- ORGANĐK TORTUL KAYAÇLAR 

2.1. Silisli Organik Kayaçlar 
2.1.1. Diatomit  
2.1.2. Radyolarit 
2.1.3. Spongolit 

 2.2. Karbonatlı Organik Kayaçlar 
 2.2.1. Tebeşir 
 2.2.2. Resif Kalkeri 
 2.2.3. Foraminiferli Kalker 
 2.2.4. Lümaşel 
2.3. Bitümlü Organik Kayaçlar 
 2.3.1. Turba 
 2.3.2. Linyit 
 2.3.3. Taş Kömürü 
 2.3.4. Antrasit 
 2.3.5. Asfaltit 

 
3- KĐMYASAL TORTUL KAYAÇLAR 
 

3.1. Karbonatlı Kimyasal Kayaçlar 
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3.1.1. Kalker 
3.1.2. Dolomit 
3.1.3. Marn 
3.1.4. Traverten 
3.1.5. Oolitik Kayaçlar 

3.2.  Evaporitler 
3.2.1. Jips 
3.2.2. Anhidrit 
3.2.3. Kaya Tuzu 

3.3. Silisli Kimyasal Kayaçlar 

3.3.1. Sileks 

3.3.2. Gayzerit 

3.3.3. Çört 

3.3.4. Filint 

3.3.5. Jasp 

METAMORFĐK KAYAÇLAR 

Tortul ya da volkanik kayaların yüksek basınç, sıcaklık ya da gerilmeler sonucunda 
başkalaşması ile oluşan kayalara metamorfik kayaçlar denir. Mermer, gnays, kuvarsit gibi 
kayaçlar bu sınıftandır. 

TOPRAK 

TOPRAK OLUŞUMU (Pedojenez) 

Toprak,taşların çözülmesi ve içine çeşitli canlı kalıntılarının karışmasıyla oluşur.Etkili 
faktörler: 

1- Đklim şartları 

2- Bitki örtüsü 

3- Taşların özelliği 

4- Arazinin eğimi 

5- Zaman 

TAŞLARIN ÇÖZÜLMESĐ 

1)Fiziksel (Mekanik ) Çözülme: Mekanik çözülmede en fazla etkili olan faktör , sıcaklık 
farkıdır. Sıcaklık farkı arttıkça mekanik çözülme de artar. En fazla görüldüğü iklim çöl 
iklimidir. Mekanik çözülmede ayrıca tuz ve buz etkisi de vardır. 

2)Kimyasal Çözülme: Kimyasal çözülmede en fazla nem miktarı etkilidir. Ayrıca sıcaklığın 
da etkisi vardır. Fakat sıcaklık çözünürlülük hızında etkilidir. Dolayısıyla yağış miktarı ve 
sıcaklık arttıkça kimyasal çözülme de artar. En fazla görüldüğü iklim Ekvatoral iklimdir. 

3)Biyolojik Çözülme:Bitkiler kökleri vasıtasıyla kayaları hem mekanik, hem de kimyasal 
yolla ayrışmaya uğratır. 

Toprak Katmanları 

1) A Horizonu: En üstte, iyice ayrışmış ve organik maddelerce zengin tabakadır (40cm). 

2) B -Horizonu: Üstte yıkanan tuz ve kil gibi maddelerin biriktiği kattır. 
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3.3.   
 

3) C Horizonu: Temeldeki ana kayanın iri parçalarından oluşan katmandır. 

4) D Horizonu: Henüz çözülmeye uğramamış ana kayadır. Toprak Havası: 

Toprakta %20’si oksijen, %O.25’i karbondioksit vardır. Topraktaki karbondioksitin 1/3 ‘ünü 
bitki kökleri, 2/3 ‘ünü mikroorganizmalar oluşturur. Oksijenin ve suyun artmasıyla 
karbondioksit artar, mikroorganizmalar azalı ve böylece oksijensiz ortamlar oluşur, 
bataklıkiar gibi. 

Mikroorganizmalar: 

Bakteri, aktinomisit, mantar, saçak kök, ana kök.. Anorganik bileşenler: 

Kum, Silt, Kil, mineraller 

Toprak Ekosistemi: Farklı unsurlardaki organizmaların ve onları taşıyan sistemin meydana 
getirdiği unsura ekosistem denir. Ekosistemin ögeleri: Canlı (Biyotik): Ureticiler Tüketiciler- 
Ayrıştırıcılar. 

Cansız (Abiyotik): Anorganik madde- Organik madde. Ekosistemin yapısı ve toprak 
organizmaları: 

Mikrobiata: Alg, Protozoa, Mantar, Bakteri 

Mezobiota: Daha büyük canlılar Makrobiota: Solucan, yumuşakçalar Magafauna: 
Omurgalılar. Toprağın Temel Bileşenleri 

Toprağın temel bileşenlerini incelediğimizde %45’ini Mineraller, %S’ini organik (Humus) 
maddeler, %25’ini toprak atmosferi, %25’ini toprak çözeltisi oluşturmaktadır. Organik 
maddelerin %1O’unu bitkiler, %85’ini ölü organik maddeler. %5’ini ise edafon 
oluşturmaktadır. Edafon toprağı toprak yapan çok önemli bir maddedir. Edafonun %40’ı 
mantarlar, %40’ı bakteri ve aktinomisitler, %5’ini yer solucanları, %5’ini makro fauna, 
%3’ünü mezo fauna oluşturmaktadır. 

CANLILAR 

CANLI NEDĐR? 

• Canlı, organize olan ve bu organize karakteri sayesinde de kendi devamını 
sağlayabilendir. Kendiliğinden çeşitli kimyasal tepkimeleri gerçekleştiren, bu 
tepkimeler sayesinde yapı taşlarını kendisi oluşturabilen veya gerektiğinde bunları 
yıkabilen, üreyebilen, içinde bulunduğu koşullardan haber alabilen ve bunlara karşı 
tepkiler oluşturabilen ve en önemlisi de, bunların hepsini yapabilmek için mutlaka 
enerjiye ihtiyaç duyan her şey “canlıdır”. 

• .Canlıların 3 temel ayırt edici özelliği; 

• beslenme, (2) üreme ve (3) etraflarında olup bitenden haberdar olma (duyumsama) 
olarak sayılır. 

• Bunların hepsinin temelinde ise, bir enerji gereksinimi vardır. 

Çeşitli yaşamsal fonksiyonların ortaya çıkması, canlıların doğal yapısal özelliklerinin bir 
sonucudur. Örneğin beslenme, hücrenin canlı yapısının devamı ve işlevlerini yerine 
getirebilmesi için gerekli olarak ortaya çıkmıştır. 

Dünya üzerinde bulunan tüm canlılar, DNA ve/veya RNA molekülleri taşırlar. Bu moleküller, 
yeni bir neslin meydana getirilebilmesi için gerekli olan bilgiyi depolar. Cansız varlıklarda 
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ise, kendiliğinden çoğalma (üreme) söz konusu olmadığı için, bu tip bir bilginin depolanma 
gereksinimi de yoktur. 

Canlıların Sınıflandırması 

Robert Whittaker tarafından yapılan sınıflandırmaya göre canlılar, öncelikli olarak hücre 
yapıları ve beslenme tipleri ile sindirim şekilleri göz önüne alınarak, 5 alem altında toplanır: 

1. Monera (Bakteriler): Zar ile çevrili gerçek organelleri bulunmayan hücrelere sahip olan 
bu canlılara örnek olarak, bakterileri ve mavi-yeşil algleri verebiliriz. Kitin yapıda bir hücre 
duvarı ve halkasal yapıda basit bir genetik materyal taşıyan bu canlılarda, amitotik hücre 
bölünmesi ile çoğalma görülür. 

2. Protista (Protoctista): Bu alemden itibaren, hücre organellerinin her biri zar ile çevrilmiş 
haldedir. Bu alem üyelerinden bazılarında görülen kloroplastlar, bitkilerde bulunan 
kloroplastların aksine, prokaryot hücreden köken almıştır. Bu alem altında sınıflanan bir veya 
çok hücreli canlılarda, doku farklılaşması görülmez. 

3. Fungi (Mantarlar): Mikroskobik mantarları ve besin olarak tükettiğimiz şapkalı 
mantarları kapsayan bu alemin üyeleri, saprofit (çürükçül) canlılardır. Sindirim enzimleri ile 
hücre dışı sindirim yapılır. Hücre duvarları, ağırlıklı olarak selüloz yerine kitin yapıdadır. 

4. Plantae: Bitkiler aleminin üyeleri, çoğunun hücrelerinde kloroplast bulunan, ototrof 
(kendibeslek) canlılardır. Bu canlıların kloroplastları, ökaryot kökenlidir. Hücre duvarları 
selüloz yapıdadır. Klorofil taşımayan ve fotosentez yapmayan bitki türleri de bulunmaktadır. 

5. Animalia: Hayvanlar alemine giren canlılarda ise hücre duvarı ve kloroplastlar bulunmaz. 
Besin, sindirildikten sonra hücre içerisinde alınır. Heterotrof (ardıbeslek) olan bu canlılar, 
beslenme şekillerine göre ayrıca otçul, etçil, hepçil, böcekçil, vs olarak gruplandırılırlar. 

DENĐZ SUYUNUN FĐZĐKSEL VE KĐMYASAL ÖZELLĐKLERĐ 

Okyanuslar ve denizler, atmosferinde içinde bulunduğu dinamik bir sistem oluşturmaktadırlar. 
Bu sistemi oluşturan elemanlar birbirleriyle sürekli madde ve ısı alışverişi halindedir. Deniz 
suyu yapısı nedeni ile tatlı sudan çok farklı özelliklere sahiptir. En önemli özelliklerinden ikisi 
tuzluluk ve sıcaklıktır. Bu iki özellik deniz suyunun yoğunluğuna etkiyen en önemli 
parametrelerdir. Yoğunluk ise deniz suyunun dikey hareketini kontrol eden en temel etmendir. 
Deniz suyunun özellikleri fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki ana kısımda 
incelenebilmektedir. 

1. Deniz suyunun fiziksel özellikleri: 

• Sıcaklık 

• Akıntılar 

• Yoğunluk 

• Bulanıklık 

• Gel-Git 

2.Deniz suyunun kimyasal özellikleri: 

Yer yüzünde bulunan kimyasal elementlerin büyük bir çoğunluğu deniz ortamında da 
bulunmaktadır. Bu elementler deniz suyu içersinde çoğunlukla tuz eriyikleri halinde veya 
erimiş gazlar olarak bulunmaktadır. Bu maddelerin varlığı çeşitli faktörlerinde etkisiyle deniz 
suyunun kimyasal özelliklerini belirlemektedir. Denizlerin sahip olduğu bazı kimyasal 
özellikler bazı fiziksel sonuçlara da neden olmaktadır. Örneğin özellikle tuzluluk ve ısıya 
bağlı olarak değişen deniz suyu yoğunluğu, su kütlelerinin hareketlerini belirlemektedir. 
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2. Deniz suyunun kimyasal özellikleri dört ana grupta ele alınabilir: 

• Tuzluluk 

• pH 

• Deniz suyunda çözünmüş gazlar 

• Deniz suyunda organik maddeler 

Tuzluluk: 

Tuzluluk deniz suyunun bağımsız değişkenlerinden birisidir. Tuzluluk kimyasal bir özellik 
olmasına rağmen, deniz suyunun bir çok fiziksel özelliği tuzluluğa bağlı olarak değişimler 

Deniz Suyu 

Karaların üstündeki sularla deniz suyu arasındaki en önemli ayrım içerdikleri tuz oranında 
görülür. Deniz suyunun tuzluluğu okyanuslarda ortalama binde 35’tir, yani 1.000 gr suda 35 
gr tuz bulunur. Buna yüzde 88,8 oranındaki klor bileşimleri neden olur; en büyük pay da 
yüzde 77,7 ile sodyum klorüre, yani sofra tuzuna aittir. Deniz suyunda çözülmüş halde 
magnezyum klorür, magnezyum sülfat, potasyum klorür, potasyum sülfat, kalsiyum karbonat 
ve kalsiyum sülfat ile çeşitli brom bileşikleri de bulunur. Bir denizin tuzluluk oranı 
buharlaşmaya ve o denize karışan tatlı sulara bağlı olarak değişebilir. 

Az sayıda akarsuyun döküldüğü ve buharlaşmanın yüksek olduğu Kızıldeniz gibi denizlerde 
tuzluluk oranı binde 40’a, hatta daha yukarı çıkabilir. Buna karşılık Baltık Denizi gibi 
buharlaşmanın görece az, dökülen ırmakların da fazla olduğu yerlerde tuzluluk oranı binde 3-
20 arasında değişir. 

pH: 

1909 yılında S.P.L. Sörensen tarafından ortaya atılan hidrojen molar derişiminin on tabanına 
göre negatif logaritması olan pH, bir ortamın hidrojen iyonu yönünden potansiyelinin bir 
belirtisidir. 

pH= -log 1 H . Deniz suyunun pH değeri 7.5-8.4 arasında değişirken okyanusların sahip 
olduğu ortalama pH değeri 7.8’dir. pH değerini etkileyen en önemli faktör C02’dir ve suda 
çözünen karbondioksit ile atmosferdeki karbondioksit arasında bir denge vardır. 

DENĐZ SUYUNDA ÇÖZÜNMÜŞ GAZLAR 

Atmosferde bulunan bütün gazlar su ortamında da çözünmüş şekilde bulunurlar. Atmosferin 
doğal gaz içeriği hemen hemen her tarafta aynı olduğundan, denizler ve yeryüzündeki diğer 
su kütlelerinde de aynı oranda gaz karışımı söz konusudur. Deniz suyunda bulunan başlıca 
çözünmüş gazlar, oksijen, azot ve karbondioksit’tir. Bunların dışında az miktarda helyum ve 
neon, argon, kripton ve xenon gibi inert gazlar da bulunur. Bu gazlar esas itibariyle 
atmosferden deniz suyuna geçerler. Bununla birlikte, bazı nadir gazlar deniz dibinde oluşan 
radyoaktif ayrışma ürünleri halinde suya karışırlar. 

Gazların deniz suyundaki çözünürlüğü ve suda solüsyon haline dönüşme yeteneği üç faktöre 
bağlıdır. 

a) Söz konusu gazın ve deniz suyunun sıcaklığı, 

b) Gazın atmosferik kısmi basıncı 

e) Suyun tuz konsantrasyonu, yani tuzluluk derecesi 

Yüzeysel tabakalardaki oksijen yoğunluğu suyun sıcaklığı ile bağıntılıdır. Su sıcaklığı 
arttıkça, oksijenin deniz suyundaki çözünürlüğü azalır. Yüzey tabakalarının altında kalan bir 
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kaç yüz metre derinliklerde ise, genellikle bir oksijen minimum tabakasına rastlanır. Bu 
azalmanın nedeni biyolojik etkenlere dayanmaktadır. 

Deniz suyunda bulunan çözünmüş oksijen iki kaynaktan sağlanmaktadır. Bunlardan birincisi 
deniz yüzeyi ile temas halindeki atmosfer, diğeri ise, deniz içerisinde yaşayan bitkisel canlı 
organizmalardır. 

Deniz suyunun bileşimi: 

Klorür 18900 mg/lt, 

Sülfat 2560 mg/lt, 

Kalsiyum 400 mg/lt 

Bikarbonat 142 mg/lt, 

Stronsiyum 15 mg/lt, 

Flüorür 1,4 mg/lt, 

Alüminyum 0,16 - 1,9 mg/lt, 

Baryum 0,05 mg/lt, 

Silikat 0,04 - 8,6 mg/lt 

Çinko 0,005 - 0,014 mg/lt 

Selenyum 0,004 mg/lt, 

Arsenik 0,003 - 0,024 mg/lt 

Bakır 0,001 - 0,09 mg/lt, 

Fosfor 0,001 - 0,01 mg/lt, 

Radyum 8 x 10” mg/l 

Sodyum 10560 mg/lt, 

Magnezyum 1272 mg/lt,, 

Potasyum 380 mg/lt, 

Bromür 65 mg/lt, 

Bor 4,6 mg/lt, 

Rubidyum 0,2 mg/lt, 

Lityum 0,1 mg/lt, 

Đyodür 0,05 mg/lt, 

Azot 0,03 - 0,9 mgĐlt 

Kurşun 0,004 - 0,005 mg/lt 

Kalay 0,003 mg/lt, 

Demir 0,002 - 0,02 mg/It, 

Mangan 0,001 - 0,01 mg/lt, 

Cıva 0,0003 mg/lt, 

Atmosfer 

Yeryüzünü saran hava tabakasına atmosfer denir. Atmosferin kalınlığı yerden itibaren 560 
km.ye kadar uzanır. Atmosferin tabakalarını belirleyen en önemli faktör sıcakıktır.Yerçekimi 
dolayısıyla havanın yeryüzüne yaptığı ağırlık “hava basıncı” olarak tanımlanır.Atmosferi 
oluşturan hava kütlesinin %99’u 32km’nin altındadır.  

Atmosferi Oluşturan Gazlar 

Atmosfer sabit ve değişken gazlardan oluşur. Azot ve oksijen atmosferdeki gazların %99’unu 
oluşturur. Her ikisi de insan yaşamı için gereklidir. Ancak bu gazların hava ve hava olaylarına 
etkisi çok azdır. 

 

 

Atmosferdeki Değişebilir Gazlar ve Oranları 

 

                                     sembol                                     oran(%) 

Su buharı               H 2 O                                                0-4 

Karbondioksit               C02                                                     0.037 

Metan                          CH4                                                0.00017 
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Diazotoksit                 N2 O                                                0.00003 

Ozon                             03                                                0.000004 

Partiküller                                                                        0.000001 

Kloroflorokarbon             CFCĐ     0,00000007 

 

ATMOSFERĐN TABAKALARI 

TROPOSFER(10 ila -60 derece) 

Atmosferi oluşturan gazların % 75-80’i bu tabaka içerisinde yer alır. Yapısı tamamen yer 
radrasyonuna bağlı olarak değişir. Su buharının %99’u troposfer tabakasında yer alır. Su 
buharı konsantrasyonu enlemlere göre değişiklik gösterir ve büyük bölümü tropik enlemlerde 
yer alır. Su buharı solar enerjiyi ve yerden gelen termal radrasyonu absorbe ederek sıcaklığın 
ayarlanmasında önemli rol oynar. 

Sıcak hava yükselme, soğuk hava çökme eğiliminde ise bu toposferde bir noktadaki daha 
fazla hava hareketi demektir ve bu da türbülans anlamına gelir. Bundan dolayı 
meteorolojistler troposferi mükemmel karışım olarak tanımlarlar. Eğer troposfere kirlilik ilave 
edilirse, atmosfere karışan bu kirleticiler birkaç gün ya da birkaç hafta sonra asit yağmurları 
vb. olarak yere geri dönecektir. Bu troposferin kendi kendini temizleme mekanizmasıdır. 

STATOSFER (0 ila -60 derece) 

Ozon tabakasının iki önemli işlevi vardır: Birincisi yeryüzündeki temel ısı dengesine yardımcı 
olmak, ikincisi zararlı UV radrasyonunun yeryüzüne ulaşmasına engel olmak. 

MEZOSFER 

Bu tabakada N2 ve 02 gazları bulunur ancak 03 oldukça azdır. Atmosferin en soğuk 
bölgesidir, sıcaklık -100 dereceye kadar düşer. 

TERMOSFER 

100-200 km’lerde atmosferdeki temel bileşenlerden nitrojen ve oksijen bulunmaktadır. 
Oksijen UV radrasyonunu absorbe etmektedir ve büyük miktarda kinetik enerji ortaya 
çıkmaktadır. 

HAVANIN BĐLEŞĐMĐ 

Hava, atmosferi meydana getiren gazların karışımıdır. Saf hava, başta azot ve oksijen olmak 
üzere argon, karbondioksit, su buharı, neon, helyum, metan, kripton, hidrojen, azot monoksit, 
ksenon, ozon, amonyak ve azotdioksit gazlarının karışımından meydana gelmiştir. Bu gazların 
dağılımı ise % 78’i azot, hacim olarak %21’ni ve ağırlık olarak %23’ ünü oluşturan oksijen 
ise oldukça reaktif bir gazdır. Diğer gazlar ise atmosfer hacminin %l’ini oluştururlar. 
Atmosferi oluşturan bu gazların, en kararsız olanları su buharı ve karbondioksittir. 
Atmosferdeki su buharı miktarı, denizler, göller, nehirler ve bitkilerden buharlaşma ile artar 
ve bulutlardan sis, çiğ, yağmur oluşumu ile de azalır. Su buharının bu değişkenliği, bu 
olaylarla birbirini öyle takip dengeler ki , su buharının atmosferdeki miktarı değişmez. 
Karbondioksit ise normalde çok küçük yer teşkil eden bir birleşendir. Đnsan ve hayvanların 
teneffüsü ve bitkilerin fotosentez olayı ile atmosferdeki miktarı dengede tutulur. Atmosferdeki 
azot orman yangınları, şimşek gibi doğal atmosfer olayları ve yanma sonucu meydana gelir. 

HAVA KĐRLĐLĐĞĐ 
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Doğal olarak saf atmosfer az veya çok miktarda, büyük bölümü suni olan yabancı maddelerin 
üretimi ile kirletilir. Bunların başında petrol ürünleri ve endüstriyel kirleticiler gelmektedir. 
Özellikle son yıllarda, endüstriyel aktivitenin, şehirleşmenin ve nüfusun arması ile kirletici 
maddelerin kullanımı ve miktarı da hızla artmaktadır. 

Atmosfere dağılarak, onu kirleten kirleticiler katı, sıvı ve gaz halindedirler. Çeşitli 
kaynaklardan meydana gelen kirlilik maddeleri toz, is, sis, buhar, kül, duman vb. olarak 
havaya geçerler. Atmosferdeki bu kirleticiler, kirletici kaynaklardan atmosfere doğrudan 
verilen kirleticiler ve kirleticilerle atmosferik özellikler arasında kimyasal olaylar sonucu 
oluşan kirleticiler olmak üzere iki şekilde bulunurlar. 

ÖLÇME DEĞERLENDĐRME 

AÇIK UÇLU SORULAR 

1- Petrol ürünleri ve endüstriyel kirleticilerin sebep olduğu hava kirliliğini açıklayın. 

2- Deniz suyunu oluşturan maddeler nelerdir? 

3- Simyacı ve kimyacı arsında ne fark vardır? 

4- Toprak ekosistemini açıklayınız. 

5- Hermann Kopp’a göre kimya çağlarını sınıflandırınız. 

 

ÇOKTAN SEÇMELĐ SORULAR 

1- Havanın bileşiminde hangi madde %78 oranında bulunur?  

A) Argon  

B) C02  

C) Neon  

D) Oksijen  

E) Azot 

2- Aşağıdakilerden hangisi bir simyacının amacı olamaz? 

A) Bulunduğu sonuçları bilim otoritelerine açıklamak 

B ) Metalleri iyileştirmeye çalışmak 

C) Altın yapmaya çalışmak 

D) Yaptığı bilimsel çalışmalarda dini duygular aramak 

E) Felsefe taşına ulaşmaya çalışmak 

3- Aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumunu etkileyen faktörlerden değildir? 

A) Đklim şartları 

B)Bitki Örtüsü 

C)Zaman 

D) Hayvanlar 

E) Taşların özellikleri 

4- Aşağıdakilerden hangisi deniz suyunun özelliklerinden değildir? 
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A)Tuzluluk   

B)Ph   

C)Çözünmüş gazlar  

D)Organik maddeler  

E)Sıcaklık 

5- faaliyetlerden hangisinde kimyadan yararlanılmamıştır? 

A) Cam yapımı 

B) Deri işlenmesi 

C) Mumyacılık 

D) Boya yapımı 

E) Taş yontmacılığı 

 

BOŞLUK DOLDURMA SORULARI 

 

1- Deniz suyunun kimyasal özelliklerini etkileyen en önemli iki faktör…… ve…….... dır 

2- Kimyasal çözünmede en fazla…………………….. etkilidir. 

3- Simyagerler basit metalleri tedavi edebileceklerini ve olgunlaşmalarını 
hızlandırabileceklerini ve böylece daha asil…………….. ve nihai 
olarak………………. dönüştürebileceklerini sandılar. 

4- Atmosferi oluşturan gazların % 75-80’ i………………………. tabakasında bulunur. 

5- Her türlü maddeyi ve bunların birbirleriyle yaptığı etkileri araştıran bilim dalına 
…………………………denir. 
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MADDE VE ÇEŞĐTLĐLĐĞĐ 

Konu: Maddelerin Sürekli Görünümü ve Tanecikli Doğası  

1 .c.Maddenin tanecikli,boşluklu ve hareketli yapısı 

-Maddenin tanecikli yapısı 

^ Sabit oranlar yasası 

-Maddenin boşluklu yapısı 

-Maddenin taneciklerinin hareketliliği 

1.d.Maddelerin sınıflandırılması 

-Maddelerin ortak ve ayırt edici özellikleri 

-Saf maddeler 

^ Elementler                     ^Bileşikler 

-Karışımlar 

^ Homojen Karışım      ^ Heterojen Karışımlar 

1.e.Maddenin fiziksel halleri,maddedeki değişimler 

-Maddenin halleri 

^ Maddenin katı,sıvı ve gaz hali 

^ lsının maddeye etkisi ve sıcaklık  

^ Isı ve hal değişimi 

^ Sıcaklıkları farklı maddelerin etkileşimleri : Isı aktarımı 

-Maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ve değişimleri  

Süre:Maddenin tanımı 2 saat 

Hal değişimi 2 saat 

Maddelerin sınıflandırılması 2 saat 

Temel yasalar 2 saat 

Madde ile ilgili bilgileri uygulayabilme 2 saat 

Ek uygulamalar,ölçme ve değerlendirme 2 saat 

Toplam: 1 6 saat 

Bu konunun anlatımı için 1 6 saat belirlendi. 

Önemi ve Diğer Bölümlerle Đlişkisi: 

Madde ve çeşitliliği konusunda maddenin yapısı,çeşitleri,halleri ve özellikleri 
anlatılır.Öğrenci günlük yaşamda karşılaşılan maddelerin tamamının incelenmesinin mümkün 
olmadığını anlar.Maddeler sınıflandırılırken,bazı özelliklerine göre sınıflandırıldıklarını 
kavrar.Bileşik yazma ve okuma ile maddeyi daha kolay kavrayabilir. 

Maddede meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişimleri inceler.Bu değişimler esnasında 
maddedeki kütlede bir değişme olmadığını görerek,kütlenin korunumu yasasını kavrar.Madde 
ve maddede meydana gelen değişiklikler konusu,kimyanın en temel konusudur.Bu yüzden 
öğrencinin bu konuyu iyi kavraması sağlanmalıdır. 
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Amaç : Madde kavramını öğrenciye anlatarak,hazırlanan tablo ve diğer materyallerle 
maddenin alt başlıklarının daha iyi kavranmasını sağlamak.Uygulanan oyun aktiviteleriyle 
öğrencinin dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırmak,ölçme ve değerlendirmede hazırlanan soru 
sormaya dayalı etkinliklerle hangi konuların anlaşılıp,anlaşılmadığının öğrenilmesini 
sağlamak. 

Öğrencide bulunması gereken ön bilgiler: 

� Maddenin tanımı olan,orta okul fen bilgisi dersinde görmüş oldukları kütle,hacim ve 
eylemsizlik kavramları, 

� Madde ve yapısı, 

� Maddenin halleri, 

� Maddenin çeşitleri,özellikleri ve sınıflandırılması konuları öğrenciye soru-cevap 
yöntemiyle hatırlatılmalıdır. 

Hedefler: 

1.Maddenin tanımı ve özelliklerini kavrayabilme. 

2.Hal değişimleri ve maddenin yapısında meydana gelen değişimleri kavrayabilme. 

3.Maddelerin sınıflandırılması ile element,bileşik ve karışım kavramlarının aktarılması. 

4.Temel yasaların (kütlenin korunumu,sabit oranlar yasası,katlı oranlar yasası) 
kavranması. 

5.Madde ile ilgili bilgileri uygulayabilme. 

6.Đyon kavramı,bileşiklerin adlandırılması ve formüllerin yazılmasını kavrayabilme. 

7.Maddede meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişiklikleri kavrayabilme. 

Davranışlar: 

1 )Çevremizden,günlük yaşamdan örnekler verilerek madde kavramı anlatılır. 

2)Ortak ve ayırt edici özellikler soru-cevap tekniği ile öğrenciye hatırlatılır ve cevaplar 
açıklanır. 

3)Hal değişimi ve maddenin yapısındaki değişiklikler günlük yaşamdan örnekler ve 
grafiklerle açıklanır. 

4)Bir kartona hazırlanan maddenin sınıflandırılması tablosuyla madde konusu özetlenir. 
Örneklendirmek için sınıfa bazı materyaller getirilebilir.  

5)Elementten bileşik oluşumuna örnekler verilir,öğrenciye ödev tabloları hazırlanır. 

6)Yasalar konusu farklı örnek ve problemlerle öğrenciye anlatılır.Ödevler verilerek derse aktif 
olarak katılması sağlanır. 

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri, Đşleniş : 

Đlk olarak maddenin tanımı yapıldı.Maddenin sınıflandırılması anlatılırken bir kavram 
haritasından yararlandık.Bu kavram haritasını bir okyanusa benzettik.En büyük balık maddeyi 
temsil etmektedir.Balıklar küçüldükçe maddenin bir alt başlığına inilmektedir.(Ek 1 de şekli 
verilmiştir.) 

Moleküller sadece elementlerden oluşurken,bileşikler hem element hem de moleküllerden 
oluşur.Bunu göstermek için,boncuklardan yararlanıldı.Bir arada bulunan aynı renk boncuklar 
molekülleri,farklı renk boncuklar da bileşikleri temsil etmektedir. .Maddenin katı,sıvı ve gaz 
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hali boncuklar yardımıyla hazırlanan bir ek materyalle gösterildi.Đki karton arasındaki iplerde 
asılı duran boncuklar maddenin değişik hallerindeki moleküllerini göstermektedir.Buna göre 
gaz halinde,boncuklar birbirinden oldukça uzakta bulunmaktaydı ve titreşim 
halindeydi.Kartonları hafif yaklaştırdığımız zaman boncuklar birbirine daha yakınlaştı,bu da 
sıvı halini temsil etmekteydi.Katı halde ise boncuklar birbirine tamamen yaklaştı ve bir küme 
halinde gözlendi.Bu görsellik öğrencinin dikkatini çeker ve daha akılda kalıcı olur.(Ek 2 de 
şekli verilmiştir. .Maddenin hal değişimini anlatmak için bir başka yöntemde grafik 
kullanmaktır.Bu grafik ise sıcaklığın etkisiyle katı halden gaz hale geçerken moleküllerin 
hareketini göstermektedir.Katı halde çok sık bulunan küçük yuvarlak kartonlar sıcaklık 
arttıkça birbirinden uzaklaştı.Birbirlerine en uzak oldukları an gaz halinde bulundukları 
durumdur.(Ek 3 de gösterilmiştir.) 

Isı alışverişini daha iyi kavratabilmek için öğrencinin evinde gözlemleyebileceği buzun suyla 
karıştırılması olayı bir kartona aktarılır.Burada suyun son sıcaklığı hesaplanarak bir karışımın 
son sıcaklığını bulma(alınan ısı verilen ısıya eşittir.) konusu öğretilir. .Karışımların ayrılması 
konusu anlatılırken,önce fiziksel bir ayırma metodu olan mıknatısla ayırma gösterildi.Burada 
kum ve iğnelerden yararlanıldı.Bir kartona mıknatıs çizildi ve iğneleri çektiği 
gösterildi.Kumlar ise tabakta kaldı. 

Süzme ve ayrımsal damıtma yöntemlerini anlatmak için resimler kullanıldı.Çünkü sınıf 
ortamında bu deneylerin yapılması oldukça güçtür. .Bu yüzden bu konu, deney düzeneklerinin 
ve malzemelerin resimleri gösterilerek anlatıldı ve öğrencinin bunları tanıması sağlandı. 

Katlı oranlar yasası anlatılırken,karbonun oksijenin farklı miktarlarıyla farklı ürünler vermesi 
örneği verildi.Karbon bir çiçeğe,oksijen böceğe benzetildi.Çiçeğe konan böcek sayısı çiçeğin 
şeklini değiştirdi.Bu şekilde öğrencinin dikkati çekilir.(Ek 4 de şekli verilmiştir.) 

Reaksiyona giren maddelerle,ürünlerin toplam kütlelerinin birbirine eşit olduğunu göstermek 
için,bir deniz kabuğu ve boncuklar kullanıldı.Ayrı halde bulunan deniz kabuğu ve 
boncuklar,bir araya geldiklerinde kütlenin aynı kaldığı sözel olarak ifade edildi.Bu şekilde 
kütlenin korunumu yasası anlatıldı. 

Oyun: Đki zar hazırlandı.Zarların her bir yüzeyine farklı madde isimleri 
yazıldı.(Demir,kum,talaş,tuz,su ve alkol) Öğrenciden zarları atması istendi.Örneğin;alkol ile 
su gelmiş olsun.Bu karışımın hangi metotla,nasıl ayrılacağını söylemesi istendi.Böylelikle bir 
oyunla karışımların ayrılması konusu eğlenceli bir şekilde tekrar edilmiş oldu.(Ek 6 da 
verilmiştir.) 

Ölçme ve Değerlendirme: 

1) Soru-cevap yöntemiyle bir karton hazırlandı.Bu arada maddenin ortak ve ayırt edici 
özelliklerinin ne kadar anlaşıldığı ölçüldü. 

l)Aşağıdakilerden hangisi bir maddedir? 

A)Kütle B)Demir C)Hacim D)Sıcaklık 

2) Aşağıdakilerden hangisi bir madde değildir? 

A)Hava  B)Şeker C)Isı D)Su 

3) Madem maddenin ayırt edici özelliklerini arıyoruz,hepimizin bildiği maddenin ortak 
özellikleri nelerdir? 

- Kütle,hacim ve eylemsizlik. 

 4)Saf maddeler kaça ayrılır?Nelerdir? 

-Đkiye ayrılır;bileşik ve element. 
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 5)Karışımlar kaça ayrılır?Nelerdir? 

-Đkiye ayrılır;homojen ve heterojen karışımlar. 

2)Küçük kağıtlara farklı madde isimleri yazıldı.Bu isimler yazılırken günlük yaşamda 
kullanılan maddelerden faydalanıldı.Yazılan isimlere numaralar verildi ve öğrenciden bu 
maddelerin hangi tür maddeler olduklarını söylemesi istendi.Böylece maddelerin 
sınıflandırılması konusunun değerlendirilmesi yapıldı. 

*Kartonun en üstüne saf ve saf olmayan madde diye yazıldı.Altına süt,demir,lehim,ayran ve 
kolonya gibi madde isimleri yazıldı.Bunların gruplandırılması istendi. 

3)Bir kartona anyon ve katyon isimleri yazıldı.Anyon ve katyona karşılık gelen bileşiğin ismi 
ve formülü yazıldı.Bileşiklerin üstlerine puflar yapıştırıldı.Öğrenciden bileşiği okuması 
istendi.Eğer doğru bilinirse,puf öğrenciye verildi.Böylece hem eğlenceli bir şekilde bileşik 
yazma ve okuma konusunun değerlendirilmesi yapıldı hem de ödüllendirme yöntemiyle 
öğrenci motive edilmiş oldu.(Ek 5 de verilmiştir.) 

 



 18 

 



 19 

 

 



 20 

 

 

 



 21 

 
 
 



 22 

MOL KAVRAMI 

 

SÜRE: 1 4 ders saati 

� Mol (2 saat)  

� Molar derişim (2 saat) 

� Mol hesaplamaları (3 saat)  

� Problem çözümleri (2 saat) 

� Yüzde bileşim (1 saat)  

� Deney yapma (2 saat) 

� Gazların molar hacmi (2 saat) 

Önemi: Madde miktarının ölçülmesinde ve kimyasal tepkimelerde maddenin birbiriyle 
ilişkilendirilmesinde mol biriminin kullanılması büyük kolaylık sağlar. Molar hacim ve molar 
derişim konularını bilmek de mol kavramı için önemlidir. 

Ön Bilgiler ( Hazır Bulunuşluk ) 

� Atom, molekül ve bileşik kavramlarının bilinmesi 

� Semboller 

� Formüller 

� Bileşiklerin adlandırılması 

� Atom kütlesi, atom ağırlığı, bağıl atom ve molekül kütlesi 

� Moleküllerin gaz halinin bilinmesi 

� Oda sıcaklığı kavramı ve atmosfer basıncı kavramlarının bilinmesi 

� Derişim kavramının bilinmesi gerekmektedir. 

Ön Bilgilerin Öğretilmesi 

� Örneğin semboller, formüller ve bileşiklerin adlandırılmasının ne kadar bilindiğin test 
edilmesi için bir çizelge hazırlanıp; sembol, formül ve bileşiklerin yerleştirilir ve eksik 
olan yerleri öğrencinin doldurulması istenebilir. 

� Hazır bulunuşluk için önceden bilinmesi gereken konuların ne kadar bilinip 
bilinmediğinin anlaşılması için tüm konular hakkında bilgi verilebilir. 

HEDEF VE DAVRANIŞLAR 

HEDEF 1 : Mol kavramını kavrayabilme 

Davranışlar 

1 . Molekül ağırlığı, kütle ve mol kavramı açıklanır. 

2. Avagadro sayısı ve önemi anlatılır. 

3. Tanecik sayısı, kütle ve mol sayısının birbiriyle ilişkisi açıklanır. 

HEDEF 2: Bileşiklerin basit molekül formüllerinin bulunmasını kavrayabilme 

Davranışlar 

1 . Avagadro hipotezi anlatılır. 



 23 

2. Bir gazın normal koşullar altındaki hacmi ile mol sayısı, kütle ve tanecik sayısı 
arasındaki ilişki açıklanır. 

3. Yukarıdakilerle ilgili deneyler yapılır, problemler çözülür. 

HEDEF 4: Molar derişimi kavrayabilme 

Davranışlar 

1 . Molarite anlatılır ve gerekli formüller verilir. 

2. Đstenilen derişimdeki çözeltinin nasıl hazırlanacağı deneylerle açıklanır. 

3. Hacim ile derişim arasındaki problemlerle pekiştirilir. 

 

ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ 

� Gazların daha iyi öğrenilmesini deneylerle saylayabiliriz 

� Konunun büyük çoğunluğu sayısal olduğundan ve kimyanın bazı konulan örneğin 
kimyasal reaksiyonlarda problem çözümü vb. temel oluşturduğundan problem 
çözümüne daha fazla zaman ayırmalı ve formüller akılda kalacak şekilde anlatılmalı. 

� Öğrencilere molekül kütlesi, yüzde derişimi hesaplanması ve bu yüzde bileşiminden 
basit formül hesaplanması gibi birtakım sorular ödev olarak verilir. 

� Semboller, formüller ve bileşik adlandırılmaları renkli kalemle dikkat çekici şekilde 
kartonlara yazılıp duvara asılabilir. 

� Bu kartonları küçük notlar halinde her öğrenciye yazmaları ve unuttuğunda bu notlara 
bakmaları önerilir. 

� Öğrencilerin molar derişim ve mol hesaplamalarıyla ilgili evde soru hazırlaması ve 
sınıfta birbirine sormaları şeklinde sınıfta çözülmesi 

� Araştırma ödevi verilmesi 

�  

DENEYLER 

1. Sabit basınç ve sıcaklıkta aynı mol sayısındaki gazların eşit hacim kapladığının 
gösterilmesi 

2.  Belirli derişimdeki bir çözeltinin hazırlanması 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME 

1 . Deneylerden sonra öğrencilerden deneyle ilgili rapor istenir ve öğretmen tarafından kontrol 
edilip yanlışlar düzeltilir. 

2. Her dersin sonunda küçük sözlüler yapılarak öğrencinin konuyu ne kadar anladığı kontrol 
edilir. 

3. Sınıfta öğrencilerin birbirine soru sorup cevaplamaları sağlanır. Böylece yanlış anlanan 
kavramlar düzeltilebilir. 
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KARIŞIMLAR 

 

1.a. Karışımların bileşenlerine ayrılması 

- Özütleme 

- Kristallendirme 

- Damıtma 

- Kromotografi 

1.b. Çözünme olgusu ve çözeltiler 

- Çözeltilenn fiziksel hallerine göre sınıflandınlması 

- Çözeltilerin iletkenliklerine göre sınıflandırılması 

� Elektrolit çözeltiler ( iyonik çözünme ) 

� Elektrolit olmayan çözeltiler (moleküler çözünme) 

SÜRE: 

Karışımların bileşenlerine ayrılması = 2 ders saati 

Çözünme olgusu ve çözeltiler =  3 ders saati 

Etkinlikler, soru çözümü ve deneyler =3 ders saati 

 

ÖNEMĐ VE DĐĞER DERSLERLE ĐLĐŞKĐSĐ: 

Önemi: Çözeltilerin doğası hakkında edinilen bilgiler kimyasal olayları anlamak açısından 
önemlidir. Lise müfredatı sarmal bir yapı olduğu için 10. sınıf müfredatında yer alan 
çözünürlük ve çözünürlüğe etki eden faktörler, çözeltilerin derişimleri ve 11. sınıf 
müfredatında yer alan çözeltilerdeki tanecik sayısına bağlı özellikler konularının 
anlaşılabilmesi için 9. sınıf müfredatında yer alan bu konuya hakim olunması gerekir. 

Đlişkisi olduğu bölümler: Element ve bileşiklerde kimyasal bağlar, bileşikler, çözünürlük ve 
çözünürlüğe etki eden faktörler, çözeltilerin derişimi, çözeltideki tanecik sayısına bağlı 
özellikler konularıyla ilişkilidir 

HAZIR BULUNUŞLUK: 

∗ Karışımların bileşenlerine ayrılması konusunun anlaşılabilmesi için maddenin ayırt 
edici özeliklerinin bilinmesi gerekir. 

∗ Karışım ile bileşik arasındaki fark, fiziksel ve kimyasal değişim konularına, homojen 
karışım ve heterojen karışım kavramlarına hakim olunması gerekir. 

∗ Çözeltilerin sınıflandırılması konusunun anlaşılabilmesi için çözelti kavramının 

bilinmesi gerekir. 

∗ Đyonik çözünme ve moleküler çözünme konularının kavranılabilmesi için iyonik 

bağ ve kovalent bağ konularına hakim olunması gerekir. 
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HEDEF VE DAVRANIŞLAR: 

HEDEF 1: Karışımların bileşenlerine ayrılması. 

Davranışlar  

1. Karışımların bileşenlerine ayrılmasında maddelerin ayırt edici özelliklerinden 
yararlanıldığı için öncelikle maddelerin ayırt edici özellikleri vurgulanır. 

2. Karışımları bileşenlerine ayırma yöntemlerinden özütleme, kristallendirme, damıtma, 
kormotografi yöntemlerinde hangi ayırt edici özelliklerin kullanıldığı açıklanır ve bu 
yöntemlerin hangi basamaklarda ilerlediği anlatılır. 

3. Bu yöntemler deneylerle pekiştirilir. 

HEDEF 2: Çözünme olgusu ve çözeltiler. 

Davranışlar  

1. Çözeltiler fiziksel hallerine göre sınıflandırılır. 

2. Çözeltiler iletkenliklerine göre sınıflandırılır. 

3. Kuvvetli elektrolit, zayıf elektrolit ve elektrolit olamayan maddelerin daha iyi 
anlaşılabilmesi için deney yapılır. 

ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKĐNLĐKILERI: 

Konuyu anlatmaya geçmeden önce öğrencinin hazır bulunuşluğu sınanır. Bunun için 
maddenin ayırt edici özellikleri, karışım ile bileşik arasındaki fark, fiziksel değişim, kimyasal 
değişim, homojen karışım, heterojen karışım, çözeltiler, iyonik bağ, kovalent bağ konularını 
içeren bir ön test hazırlanır. Bu ön test ile öğrencilerin eksik olduğu konular belirlenir. 
Öğrencilerin eksik olduğu konular gerekli yerlerde anlatılır. 

Bu konunun işlenişinde gözlem ve deneylere ağırlık verilir. Öncelikle karışımın ne olduğu 
üzerinde durulur. Tuz-su ile tebeşir-su karışımı arasındaki farklar öğrenciye sorularak 
homojen ve heterojen karışım kavramları öğrenciye tanımlattırılır. 

Karışımların bileşenlerine ayrılması konusunu anlatmadan önce öğrencilere maddenin ayırt 
edici özellikleri hakkında sorular sorulur. Sınıfta yaratılan bu tartışma ortamının sonucunda 
öğrencilere maddenin ayırt edici özelliklerini içeren bir tablo hazırlatılır. 

Özütleme, kristallendirme, damıtma, kromotgrafi yöntemleri anlatılır ve öğrenciden bu 
yöntemlerle ayırabilecekleri karışımlara örnek istenir. Böylece öğrencinin bu konuyu anlaşılıp 
anlaşılmadığı ölçülür. Bu yöntemlerle ilgili deneyler (deney 1 ,2) yapılarak öğrencilerin bu 
yöntemleri tam olarak öğrenmesi sağlanır. 

Daha sonra “çözeltilerin fiziksel hallerine göre sınıflandırılması” konusu anlatılır. Bu konuya 
başlarken soru-cevap yöntemleri kullanılır ve çözeltilere günlük yaşamdan örnekler verilir. 
Böylece öğrencilerin konuya dikkatleri çekilir. Çözeltiler fiziksel hallerine göre katı- katı, 
katı-sıvı, sıvı-sıvı, gaz-gaz, sıvı-gaz olarak sınıflandırılır ve öğrencilerden bu sınıflandırmaya 
ait örnekler istenir. Gaz-gaz çözeltilerine hava örneği verilebilir ve bir deney tüpüne değişik 
renkte ve oranda boncuklar koyulup her rengin farklı bir gazı temsil ettiği açıklanır. Böylece 
öğrencilerin gaz-gaz karışımlarını pekiştirmesi sağlanır. Sıvı-gaz çözeltilerine gazlı içecekler, 
katı-gaz çözeltilerine alaşımlar, katı-sıvı çözeltilerine tuzlu su, sıvı-sıvı karışımlarına da 
kolonya örnek verilip öğrencilerden de buna benzer örnekler vermeleri tekrar istenir. Böylece 
öğrencilerin konuyu öğrenmeden önce ve öğrendikten sonraki örnekleri karşılaştırılır. 

Öğrencilerin “çözeltilerin iletkenliklerine göre sınıflandırılması” konusunu iyi kavrayabilmesi 
için iyonik bağ ile kovalent bağ kavramları hatırlatılır. NaCI’nin ve şekerin suda çözünmesi 
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anlatılıp öğrencilerden bu iki olay arasındaki farkı bulmakları istenir. Đyonik bağlı bileşiklerin 
neden elektriği ilettiği ve kovalent bağlı bileşiklerin neden elektriği iletmediği açıklanır. 
Burada asit ve bazların kovalent bağlı olsalar bile neden elektriği ilettikleri sorusu öğrenciye 
sorularak konuyu daha iyi anlamaları sağlanır. Kuvvetli elektrolit, zayıf elektrolit ve elektrolit 
olmayan maddelerin daha iyi anlaşılması için deney (deney 3) yapılır. 

DENEYLER: 

1. Alkol-su karışımının ayrımsal damıtma yöntemiyle ayrılması 

2. Kağıt kromotografisi 

3. Asetik asit, şeker ve NaCl’nin sulu çözeltileri yardımı ile çözeltilerin iletkenliklerine 
göre sınıflandırılması. 

DENEY 1. 

Đki veya daha çok sıvıdan oluşan bir homojen karışımın, sıvı bileşenleri, kaynama noktaları 
farkına göre ayırıp her birini ayrı ayrı elde etme işlemine ayrımsal damıtma denir. Aşağıdaki 
düzenek yardımıyla alkol-su karışımını birbirinden ayırabiliriz. Alkolün kaynama noktası 
78ºC, suyun kaynama noktası 100ºC olduğu için alkol sudan daha önce buhar fazına 
geçecektir. Buhar fazına geçen alkol soğutucuda tekrar sıvı faza geçerek behere akacaktır. 
Böylece alkol-su karışımı bileşenlerine ayrılacaktır. 
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DENEY 2. 

Kromatografi tekniği, bileşiklerin kağıt ve nişasta gibi farklı katı maddelerin yüzeylerine 
yapışma eğilimlerindeki farklılığa dayanır. 

Bir keçe kalemin ucundaki mürekkep bir saat camı içindeki alkolde çözülür.Bu alkole 
batırılan süzgeç kağıdı alkolü emer ve mürekkep, kağıdın üzerinde yükselir.Renkli mürekkep, 
çeşitli pigmentlerin karışımından oluşur ve her pigmentin kağıda tutunma derecesi 
farklıdır.Gevşek tutunan pigmentler, kağıdın üzerinde diğerlerine göre daha hızlı ilerler ve 
böylece mürekkebi oluşturan pigmentler birbirinden ayrılmış olur. 

 

 

 
 
DENEY 3. 

Aşağıdaki düzenekte ampulün yanması için elektrik akımının bir elektrottan diğer elektrota 
giderek devreyi tamamlaması gerekir. 

Kaba NaCI’nin sulu çözeltisi koyulduğunda ampulün parlak bir biçimde yandığı görülür. 
NaCI  %100 iyonlaştığı için telden elektronlar akar ve oluşan akım sayesinde ampul parlak bir 
biçimde yanar. Burada olduğu gibi sulu çözeltisinde %100 iyonlaşan maddelere kuvvetli 
elektrolit denir. 
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Kaba asetik asidin sulu çözeltisi koyulduğunda ampul çok zayıf ışık verdiği görülür. Bundan 
da çözeltinin çok az miktarda iyon içerdiği anlaşılır. Asetik asit gibi sulu çözeltisinden çok az 
oranda iyonlaşan maddelere zayıf elektrolit denir. 

Kabın içine şekerli su koyulduğunda ampulün ışık vermediği görülür. Bundan da ortamın 
elektrik akımım iletmediği yani iyon içermediği sonucuna varılır. 0 halde şeker elektrolit 
olmayan bir maddedir. 

 

 
 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME: 

Her hedef bitiminde quizler yapılır. Deneylerin hemen sonrasında deney raporlan hazırlatılıp 
deneylerin öğrenciler tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilir. Bulmaca hazırlanır. 
Bulmacayı doğru olarak yapan öğrencilere teşvik amacı ile ödül verilir. Turnike vb 
oyunlardan yararlanılarak değerlendirmeler yapılır. Kavram haritasında bazı bölümler 
çıkartılır. Çıkartılan bölümlerin öğrenciler tarafından doldurulması istenir. Konu bitiminde 
sözlü ve yazılı sınavlar yapılır. 
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KARIŞIMLAR ĐLE ĐLGĐLĐ DEÖERLENDĐRME SORULARI 

1. Karışımları bileşenlerine ayırma yöntemleri nelerdir? 

2. Kromotografi yönteminin özelliği nedir? 

3. Đyonik çözünme nedir? 

4. Đletkenliklerine göre çözelti çeşitleri kaça ayrılır? 

5. Özütleme yöntemini açıklayınız? 

6. Alkol-su karışımı………………. yöntemi ile ayrılır. 

7. Elektriği ileten çözeltiler………………. çözeltilerdir. 

8. Tuz-su karışımı…………….. yöntemi ile ayrılmaktadır. 

9. Sulu çözeltisinde çok az oranda iyonlaşan maddelere………… denir. 

10. Hava …………….karışımına örnektir. 

11. Aşağıdaki madde örneklerinden hangisi saf madde değildir? 

A) Elmas 

B) Karbondioksit  

C) Bakır 

D) Kolonya 

 

12. I) Limon suyu 

II) Şekerli su 

III) Musluk suyu 

Yukarıda verilen sıvı örneklerinden hangisi elektrik akımını iletir? 

A) I ve II  

B) I ve III  

C) II ve III 

D) Yalnız I 

13. I. Süspansiyon 

II. Emülsiyon 

III. Çözelti 

Yukarıda verilen karışım türlerinden hangisi heterojendir? 

A) I ve III  

B) I ve II  

C) II ve III 

D) Yalnız I 

14. Aşağıda verilen sınıflandırmalardan hangisi yanlıştır? 

A) Tuzlu su - Çözelti 
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B) Ayran -Süspansiyon 

C) Lehim -Homojen karışım 

D) Gazoz -Emülsiyon 

 

15. I. Odun talaşı-demir tozu  

II. Alkol-su  

III. Zeytinyağı-su 

Yukarıdaki karışımlardan hangilerinin ayrılmasında özkütle farkından yararlanılmaz? 

A) Yalnız II  

B) Yalnız III 

C) Yalnız I 

D) II ve III 
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KĐMYASAL REAKSĐYONLAR 

 

Konu: Kimyasal Reaksiyonlar  

Sure:1O ders saati 

� 2 saat; konunun önemi, özelliklerinin açıklanması ve öğrencilerin hazır 
bulunuşluğunun ölçülmesi 

� 4 saat; belirtilen hedeflerin uygulanması 

� 2 saat; konu ile ilgili deneylerin yapılması 

� 2 saat; genel değerlendirme 

Đlk olarak öğrencinin hazır bulunuşluğunu ölçmek için öğrencilere ön test uygulanır. 
Kimyasal olayların nasıl gerçekleştiği kimyasal reaksiyonlarla gösterilir. Doğada meydana 
gelen olayların bir kimyasal açıklaması vardır. Ve biz bunları kimyasal reaksiyonlarla 
formulize ediyoruz. 

Kimyasal reaksiyonların özelliklerinin bilinmesi doğada meydana gelen kimyasal olayların 
açıklanmasına ışık tutar. Örneğin; fosilleşme paslanma gibi olaylar kimyasal reaksiyonlarla 
açıklanır. 

Kimya sektöründe yapılan ürünlerin temeli kimyasal reaksiyonları bilmekten geçer. Deterjan, 
sabun, ilaçlar ve daha birçok urun kimyasal reaksiyonlara temellendirilir. 

Canlılığın devam etmesi için gerekli olan karbon ve azot cevrimi, solunum, fotosentez vb. 
olayların kimyasal olaylar olduğunu kavratmak açısından kimyasal tepkimeler önem taşır. 

Atom, element, bileşik, molekül ve mol kavramları anlatılmasında önemlidir., 

HEDEFLER: 

HEDEF 1: Kimyasal reaksiyonlar ve özelliklerini kavrayabilme 

� Kimyasal tepkime kavramı açıklanır, 

� Kimyasal tepkimenin çeşitleri açıklanır, 

� Kimyasal reaksiyonun göstergeleri açıklanır, 

� Taneciklerin hareketliliği açıklanır, 

� Kimyasal değişim açıklanır, 

HEDEF 2: Kimyasal denklemlerin sembollerini kavrayabilme, 

� Kimyasal reaksiyonların sembolize edilişi anlatılır, 

� Reaksiyona girenlerin türlerin korunduğu açıklanır, 

� Kimyasal eşitliklerin atom ve sayı türünden denkleştirilmesi, 

 

Hedeflere Yönelik Yöntemler: 

• Đmkanlar dahilinde kullanılacak eğitim araçlarıyla (kitap, bilgisayar, projektör, karton ) 
konunun açık bir biçimde anlatılması,  

• Konu hakkında örnekler vererek öğrencilerin derse ilgisini arttırmak ve not tutturmak, 

• Demonstrasyon yöntemi(deneysel gözlem), 
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• Gruplar oluşturularak deneylerin bizzat öğrencilere uygulatma 

•  Soru ve cevap yöntemi ile tartışma ortamı sağlamak, 

• Oyun (kelime avı, puzzle, kızma kimyager), 

• Ödüllendirme (kanaat notu...), 

• Deneme yanılma yöntemi(denklem denkleştirme), 

• Problem çözme. 

HEDEF 1 : Kimyasal reaksiyonlar ve özelliklerini kavrayabilme 

Günlük yaşamdan örnekler: 

� Canlılığın devam etmesi için gerekli olan karbon ve azot çevrimi, solunum, fotosentez 
gibi olaylar kimyasal olaydır. 

� Sütün bozulması 

� Bitkilerin fotosentez yapması. Bitkilerin büyümesi bir dizi kimyasal reaksiyonlar 
sonucu oluşur. 

� Hidrojen ve oksijen moleküllerinin reaksiyonundan su oluşur(su önemlidir) 

� Havai fişeklerin patlaması bir kimyasal olaydır. 

� Yumurtanın pişirilmesi kimyasal bir olaydır. Kırılması ise fiziksel bir olaydır. 

ÖĞRETĐM YÖNTEMĐ 

Đlk olarak hedef, günlük yaşamdan örneklerle başlamak. Çünkü öğrencinin dikkatini çekmek 
için en önemli yöntemlerden bir örnek vermektir. Tabi bu sayede öğrencilerin derse daha 
kolay ısınmalarını sağlayabiliriz. Bu da bizim işimizi kolaylaştırır. Bu örnekler şunlardır: 
fotosentez, solunum ve öğrencinin daha çok ilgisini çekebilecek havai fişekler. Havai fişekler 
kimyasal tepkimeler sonucu patlar. 

Daha sonra kavram haritası oluşturabiliriz. Kavram haritası o konunun temel kavramlanrını 
belirlediği için öğrenciler gelecekte hangi kavramlarla karşılaşacaklarını öğrenirler. Bu olay 
bize ders içinde faydalı olabilir. Çünkü öğrenci daha önce duyduğu, kaptığı kavramları merak 
edebilir ve derse ilgisi artabilir. Kavram haritası incelendikten sonra konu başlıkları not 
tutturma, soru cevap yöntemleri ile öğrenciye aktarılır. Daha sonra demonstrasyon yöntemi ile 
de öğrencilerde bilgilerin kalıcı olmasını sağlanır. 

Kimyasal reaksiyonlarda büyük bir önemi olan kimyasal bağlardan bahsedilir. Bağ kırılması 
ve yeni bağ oluşumuna tüm reaksiyonlarda rastlayabiliriz. Teorik olarak not tutturulabilir ve 
asetatlar yardımıyla öğrenciye daha kolay bilgi aktarılır. Tüm bunlar anlatıldıktan sonra 
öğrencilerden bağ kırılması ve kimyasal tepkimeler ile ilgili ödev hazırlamaları istenerek konu 
tekrarlanmış olur. 

Öğrencilerin zorlandığı bir konu olan reaksiyon çeşitleridir. Bu konuda öğrencinin zorluk 
çekmemesi için öğrenciye not tutturmak ve asetatlarla teorik bilgi aktarılır. Daha önce 
bahsedilen demonstrasyon öğrencilere öğretme yöntemlerinin en iyisidir. Öğrenciler daha iyi 
anlaması ve bilgilerin kalıcı olması için uygulanan deneyler sonrasında öğrencinin 
deneylerden ne öğrendiğini ve onların derse bağlılığım ölçmek amaçlı grup çalışması 
yaptırılabilir. Ve bu doğrultuda yaptığımız çalışmalarını sergilemelerini isteyebiliriz. 

Taneciklerin hareketliliğinden bahsedilmelidir. Maddenin üç halinde meydana gelen tanecik 
hareketleri karton üzerinde şekiller ile gösterilir. Sıvı fazda tanecik hareketleri bir deney ile 
öğrencilere gösterilir. Bir miktar su üzerine bir damla damlatılır ve mürekkebin hareketi 
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zamanla incelenir. Gaz fazdaki tanecik hareketine örnek deney ise sınıfın bir köşesinden 
parfüm sıkılarak diğer köşelerde kokunun algılandığının gösterilmesidir. 

Kimyasal değişimden bahsedildiğinde maddeler arası etkileşimden bahsetmemiz gerekir. 
Kimyasal değişim olabilmesi için maddeler arasında etkileşim olması gerekir. Yalnız bu 
etkileşim ancak etkin çarpışma ile olur. Etkin çarpışma olmadığı zaman kimyasal değişim 
meydana gelmez. Etkin ve etkin olmayan çarpışmalar karton üzerinde ki şekiller ve slayt 
gösterisi ile öğrenciye gösterilir. 

HEDEF 2: Kimyasal denklemlerin sembollerini kavrayabilme 

Đkinci hedefimizi gerçekleştirmek için günlük hayatta öğrencilerin kimyasal reaksiyonlardan 
faydalanılır örneklerle anlatılabilir. Örneğin: doğal gaz sobası ve pasta hamurunun nasıl 
kabardığım gösterilebilir. Doğal gaz sobası kesiti ve bu yanma reaksiyonları asetat yardımıyla 
anlatılabilir. Aynı şekilde kek hamurunun kabarmasına yarayan kabartma tozunun reaksiyon 
formülü yine asetatlar yardımıyla öğrencilere aktarılabilir. Bu şekilde öğrencilere ekzotermik 
ve endotermik tepkimeleri aktarabiliriz. Doğal gaz sobası ekzotermik, hamurun kabarması 
endotermik tekime olduğu gösterilir. 

Element ve bileşiklerin yazılması için simgeler kullanılır. Bu simgeler bir kimyasal tepkime 
denkleminin kısaca yazılması için yardımcı olur. 

Örneğin; azot monoksit + oksijen → azot dioksit 

Adları kimyasal formüllerle değiştirerek aşağıdaki ifade elde edilir., 

NO + 02  →  N02  

Öğrencilerin tepkimeleri daha iyi kavrayabilmesi için ve daha görsel olması nedeniyle atomlar 
basit bir biçimde oyun hamurlarıyla gösterilir. Her atoma farklı bir renk vererek girenler ve 
ürünler kısmındaki element ve bileşikler gösterilebilir. 

Đmkanlar dahilinde kullanılacak araç ve gereçlerle konu not tutturma yöntemi ile anlatıldıktan 
sonra soru cevap yöntemi uygulanır. Böylece sınıfta tartışma ortamı yaratılarak öğrencilerin 
derse olan ilgisi arttırılabilir. Sorulan soruların cevaplarından doğru olanlarına küçük 
hediyeler vererek diğer öğrencilerin azmini arttırabiliriz. 

Yapılacak olan deneylerle konu çok iyi pekiştirilebilir. Ayrıca deneyler hakkında gerekli olan 
bilgiler verildikten sonra ve alınması gereken önlemler hatırlatıldıktan sonra deneyler bizzat 
öğrencilere yaptırılır. Bu sayede konunun daha kalıcı olması sağlanır. 

Her dersin başında, bir önceki derste işlenen konu hakkında birkaç soruluk quiz uygulanır. 
Öğrencinin konuyu tekrarlanması bu şekilde sağlanabilir. Ayrıca yapılacak quizlerle eksikler 
ortaya çıkar. 

Konu anlatımları bittikten sonra ve konuyla ilgili deneyler yapıldıktan sonra tüm konuyu 
kapsayan, sınıfın seviyesini ölçebilecek düzeyde yapılmış olan ön test tekrarlanır ve bu sayede 
dersin verimliliği ölçülür. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME: 

� Ön test ve ön testin konu bitiminde tekrarlanması 

� Ödev ve ödevlerle ilgili bire bir mülakat 

� Öğrencilerin pratik becerilerini ölçmek için deney düzeneğinin hazırlatılması ve 
deneyin yaptırılması 

� Soru cevap tekniği 
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� Quiz 

� Yazılı sınav 

 

KĐMYASAL REAKSĐYONLARLA ĐLGĐLĐ SORULAR 

 

Soru 1 : Aşağıdakilerin hangisi kimyasal hangileri fizikseldir?  

A) camın kırılması 

B) Sütün bozulması 

C) Kağıdın yırtılması 

D) Çimentonun donması 

E) Bitkilerin fotosentez yapması 

 

Soru 2 : Aşağıdakilerin hangisi kimyasal değişmeye bir örnektir(1990-ÖSS) 

A) Platin bir telin alevde ısıtılıp soğutulması 

B) Buzun, su ve buhar haline gelmesi 

C) Kükürt çubuğun dövülerek toz haline getirilmesi 

D) Gümüşün kirli havada zamanla kararması 

E) Şekerin suda erimesi 

 

Soru 3: Günlük hayatta karşılaştığımız aşağıdaki olayların hangisinde kimyasal değişme 
olur? 

A) Gökyüzünün renginin güneş batımında maviden kızıla dönüşmesi  

B) Deniz suyunun buharlaşması ve tekrar yağmur olarak yağması 

C) Bitkilerin özümleme ile aldıkları karbondioksiti solunum ve yakma ile geri vermesi 

D) Elektrik tellerinin yaz ayarında esneyip kış aylarında gerginleşmesi  

E) Kış aylarında havuz ve göl sularının donması 

 

Soru 4: I. Kömürün yanması 

 II. Hidrojen molekülündeki kimyasal bağın kopması 

 III. Besinlerin vücutta yanarak enerji üretmesi 

Yukarıda belirtilen tepkimelerden hangisi veya hangileri ısıalan (endotermik) tepkimedir? 

A) Yalnız II  

B) Yalnız III  

C)  II ve III  

D)  I ve II 



 36 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

 

 

 

 

 

 



 38 

KARBONLU BĐLEŞĐKLER 

 

KONU: KARBONLU BĐLEŞĐKLER 

1 .a. Fosil Yakıtlar (Petrol, kömür, gaz yakıtları) ve Çevre Kirliliği 

� Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

� Nükleer Eneıji 

SÜRE: 8 Ders saati 

1. 3 saat: fosil Yakıtlar ve Çevre Kirliliği 

2. 3 saat : Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

3. 2 saat : Nükleer Enerji 

HEDEF VE DAVRANIŞLAR: 

HEDEF 1 : Enerji kaynaklarının sınıflandırılmasının kavranması. 

DAVRANIŞLAR: 

1 . Enerji kaynaklarını yenilebilir ve yenilenemez oluşuna göre sınıflandırır. 

2. Enerji kaynaklarının yenilenebilirliğinin ne olduğunu açıklar.  

HEDEF 2: Fosil yakıtların anlaşılması. 

DAVRANIŞLAR: 

1 . Fosil yakıt çeşitlerini anlatır. 

2. Fosil yakıtların oluşumunu ve bileşimini açıklar. 

3. Fosil yakıtların avantaj ve dezavantajlarını anlatır. 

4. Fosil yakıtların kullanım alanlarından bahseder. 

5. Fosil yakıtların yarattığı çevre kirliliğini açıklar. 

6. Fosil yakıtların sebep olduğu küresel ısınma ve sera etkisini açıklar. 

HEDEF 3: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kavranmasını açıklar. 

DAVRANIŞLAR: 

1 . Yenilenebilir enerji kaynaklarını açıklar. 

2. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını açıklar. 

3. Yenilenebilir enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajlarını anlatır. 

4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanlarını ifade eder.  

HEDEF 4: Nükleer enerjinin kavranması. 

DAVRANIŞLAR: 

1 . Çekirdek tepkimeleri hakkında bilgi verir. 

2. Nükleer enerjinin oluşumunu açıklar. 

3 . Nükleer reaktörlerin yapısını açıklar. 

4. Nükleer enerjinin avantaj ve  dezavantajlarını anlatır. 
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ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ: 

Öğrencilerin, enerji kaynakları hakkında bilgi sahibi olmadan önce enerjinin ne olduğunu 
kavramları gerekmektedir. Bu konuda daha önceden edindikleri bilgiler doğrultusunda 
öğrenciye enerji nedir? şeklinde bir soru sorarak konuya giriş yapılabilir. Daha sonra enerjinin 
çeşitli şekillerde bulunabileceği ve bu şekillerin kinetik enerji ve potansiyel enerji adı altında 
iki ana başlık indirgenebileceği ifade edilir. Isı enerjisi ve elektrik enerjisinin birer kinetik 
enerji çeşidi, kimyasal enerji ve nükleer enerjinin ise birer potansiyel enerji çeşidi olduğu 
belirtilip, bunları tanımları yapılabilir. Böylece öğrenci, kaynaklarına geçmeden önce 
enerjiyle ilgili temel bilgileri hatırlar ve eksik olduğu noktaları kavrama fırsatı bulur. 

Yapılan bu kısa girişin ardından esas konu olan enerji kaynaklarına geçilir ve enerji 
kaynaklarının 3’e ayrıldığı ve bunların fosil enerji kaynaklan, yenilenebilir enerji kaynaklan 
ve nükleer enerji olduğu söylenir. 

 

Fosil enerji kaynaklarının petrol, kömür ve doğal gaz olduğu ifade edilerek , neden bu 
kaynaklan yenilenemeyen kaynaklar olduğu üzerinde durulur.  
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Kömür,doğal gaz ve petrolün oluşumu, bilişimi, kullanılır hale gelmesi getirilmesi, 
kullanılması dünya ülkelerinde yaygınlık oram,emniyeti, güvenirliği,temizliği ve ekonomisi 
hakkında ayrıntılı bilgi verilir. 



 41 

 

 

Fosil enerji kaynaklarının yarattığı hava kirliliği konusuna değinilir. Hava kirliliğinin 
kaynağında tam olmayan bir yanma reaksiyonu olduğu ve yanma ürünleri olan CO , S0 N0 
gibi gazların havayı kirletmedeki katkı yüzdeleri anlatılır. Bunun ardından fosil yakıtların 
yakılmasıyla atmosfere dahil olan bu tür gazların sera etkisine ve buna bağlı olarak küresel 
ısınma sebep olduğu ifade edilip, sera etkisi ve küresel ısınma hakkında bilgi verilir, sonuçları 
üzerinde tartışılır. Son olarak sera gazlarının atmosferdeki nemle birleşerek oluşturduğu asit 
yağmurlan ve sonuçlan konusuna değinilerek fosil kaynakları konusuna nokta konur. 

Yenilenebilir enerji kaynakları konusuna, yenilenebilir enerjinin “doğanın kendi evrimi 
içinde, bir sonraki gün aynen mevcut olabilen eneri” olduğu tanımıyla başlanır.Daha sonra bu 
kaynakların güneş, rüzgar, biomas,  jeotermal, okyanus, hidro, hidrojen, biogaz, ve biodizel 
enerjiden oluştuğu söylenerek, güneş enerjisiyle konu detayına girilir. 
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Güneşten daha yüksek ısı elde etmek için kullanılabilen tel ve ısı nasıl sağlandığı anlatılır. 
Güneş ene kullanım alanları, avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilir. 

 

 

Rüzgarın oluşumu ve rüzgar enerjisinin dev kulelerde elektrik üretiminde nasıl bir sistem 
içinde kullanıldığını açıklanır.Avantaj ve dezavantajlarından söz edilir. 

 

 

Jeotermal enerjide, yeraltında magmada artan sıcaklıkla ısınıp yeryüzüne çıkan yer altı 
sularında ne şekilde elektrik üretimi yapıldığı açıklanır. 
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Okyanus enerjisi dalga ve gelgit olmak üzere 2 ayrıldığı söylenir, suyun gücünden elektrik 
üretiminde nasıl yararlanıldığı açıklanır. 

 

 

 Büyük nehirlere kurulan barajlar sayesinde elde edilen 
elektriğin hidroelektrik olduğu ve bunun getirdiği 
avantajlar/dezavantajlar anlatılır. 
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Dünya üzerinde en temiz ve en verimli yanma enerjisine sahip tek yakıt durumundaki 
hidrojen büyük miktarda elektrik elde edilmesine imkan veren bir teknoloji olduğu belirtilip, 
bu teknoloji hakkında ( hidrojen yakıt hücresi ) hakkında bilgi verilir. 

Hayvansal ve bitkisel atıkların çürütülmesiyle üretilen metan gazının enerjiye dönüşümü 
biogaz enerji başlığı altında açıklanır. 

Dizel motor yakıtı olarak kullanılan biodizelin bir ester olduğu ve hayvansal ve bitkisel 
yağlardan elde edilen yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğu belirtilip özellikleri açıklanır. 
Motorine göre daha yüksek performanslı oluşu üzerinde durulup motorinin yarattığı hava 
kirliğinin boyutundan da söz edilir.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nükleer enerjinin, fisyon ve füzyon çekirdek tepkimeleri sonucu açığa çıkan büyük 
miktardaki enerji olduğu ifade edildikten sonra bu enerjinin nükleer reaktörlerde nasıl 
elektriğe dönüştüğü şemayla açıklanır. Nükleer reaktörlerdeki zincirleme çekirdek tepkimesi 
üzerinde durulur.Nükleer santrallerde uranyum ile nasıl elektrik üretimi yapıldığı açıklanır. 
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Konu hakkında nükleer enerjiyle ilgili olumlu-olumsuz yorumlar öğrenciye okunarak, bu 
konu hakkındaki kendi düşüncülerini belirtmesi istenir. 
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ÖLÇME ve DEĞERLENDĐRME: 

1 . Fosil enerji kaynaklarının yenilenememesinin sebebi nedir? 

2. Fosil yakıtlara alternatif olarak sunulan enerji kaynakları hangileridir? 

3 . Doğal gazı oluşturan organik molekülere örnek veriniz 

4. Atmosferde sera gazlarının artışının doğurduğu sonuçlar nelerdir? 

5 Jeotermal enerjinin dezavantajları nelerdir? 

6. Güneş, rüzgar.hidrojen ve dalga………………… enerji kaynaklarındandır. 

7.Atmosfer, okyanuslar ve kara kütleleri yüzeyindeki sıcaklıktaki 
yükselme…………/…….olarak adlandırılır. 

8.Biomas, çöp alanlarında açığa çıkan gazından elektrik üretilmesidir. 

9.Büyük nehirlere kurulan barajlar sayesinde elektrik üretilir. 

10. Hidrojenin yakılması sadece çıkarır; ve meydana gelmez. 

11 . Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir. 

I- Petrol 

II-Doğalgaz 

III- Biodizel  

IV- Hidrojen 

a) I-II 

b) I-III 

c) III-IV 

d) II-IV 

e) I-II-IV 
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12- Aşağıdakilerden hangisi güneş enerjisinin kullanım alanlarına girmez?  

a) Deniz suyundan tatlı su eldesi 

b) Konut ısıtılması 

e) Sera ısıtılması 

d) Kullanım için sıcak su eldesi 

 

13 . Aşağıdakilerden hangisi hava kirliğine sebep olmaz? 

a) CO  

b) S02  

c)N02  

d) florokloro hidro karbonlar 

e) su buharı 

 

14.’ Doğanın kendi evrimi içinde bir sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kaynağıdır’ 
tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir? 

a) Fosil yakıt  

b) Nükleer enerji  

c) Petrol  

d) Doğal gaz  

e) Kömür 

 

1 5 . Aşağıdaki tepkimelerden hangilerinden nükleer enerji üretiminden faydalanılmaktadır? 

I- Fisyon  

II- füzyon  

III- Nötralleşme  

IV- Çözünme  

V- Nötron bombardımanı 

a) I—III—V  

b) II—IV—V  

c) V—IV  

d) I—II—V  

e) I—II 

 

ENERJĐ NEDĐR? 
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Bir cisimde bulunan, bir iş meydana getirmeye yarayan güce “enerji” denir. Akan suda, 
hareket eden bir cisimde, bir makinede ya da insanda her an bir iş meydana getirme gücü 
olduğuna göre, bunlarda enerji var demektir. 

ENERJĐ ÇEŞĐTLERĐ 

� Enerji çeşitli şekillerde bulunabilir. Fakat bu şekillerin tamamı iki ana başlığa 
indirgenebilir. Bunlar kinetik enerji ve potansiyel enerjidir. 

� Kinetik enerji: Hareketin sebep olduğu enerjidir. 

� Isı enerjisi:Isı sebebi ile oluşan enerji olup, aslında molekül ve atomların kinetik 
enerjisidir. 

� Elektrik enerjisi:Elektrik yüklemesi sebebi ile ortaya çıkan enerjidir.Yüklenmiş 
partiküllerin hareket enerjisidir. 

� Potansivel enerji: Bir nesnenin konumundan dolayı,diğer nesnelere bağlı olan 
enerjisidir.Depolanmış enerji olarak da adlandırılır. 

� Kimyasal enerji: Atomlar arasındaki kimyasal bağlar sebebi ile oluşan enerji olup, 
kimyasal bağlar tarafından depolanmış olan enerjidir. 

� Nükleer enerji: Atom çekirdeklerinin kararsızlığı nedeni ile oluşan enerjidir. Bu 
durumdaki nesne, elektromanyetik dalga veya ışık yaydığı için yayınım enerjisi olarak 
da adlandırılır. Atom çekirdekleri tarafından depolanmış enerjidir. 

Enerji Kaynakları 

� Fosil enerji kaynakları 

� Yenilenebilir enerji kaynakları 

� Nükleer enerji 

FOSĐL ENERJĐ KAYNAKLARI 

Klasik kaynaklar, karbon bazlı olarak adlandırabilecek kaynaklardır. Petrol, kömür ve do en 
temel enerji kaynaklarıdır. Bunlar, meydana gelişlerinin şekli itibariyle yenilenmeleri çok 
uzun bir süre aldığından, yenilenmeyen kaynaklar olarak da adlandırılır. 

� KÖMÜR 

� DOĞAL GAZ 

Doğal gaz, yer yüzeyinin derinliklerinde, başta metan ve etan olmak üzere çeşitli hidro 
karbonlardan oluşan yanıcı bir gaz karışımıdır. Organik maddelerin bozulması sonucu 
meydana gelmiştir. 

PETROL 

HAVA KĐRLĐLĐĞĐ 

•Endüstrileşme ve teknolojik gelişmeler hava kirliliğine artan bir etkide bulunmuştur. 
Otomobillerin üretiminin artması ve bunlarda petrolün kullanımı,fabrika bacaları ve kimyasal 
madde üreten imalathanelerin artması hava kirliliğine ayrıca katkıda bulunmuştur. 

•Ama bunlar hep günümüzde gelişmişliğin göstergesi kabul edilmektedir. Peki havayı kirleten 
bu maddeler nelerdir ve nasıl oluşurlar? 

•Hava kirliliğinin büyük bölümü yanma reaksiyonlarından kaynaklanır. Karbon ve hidrojen 
moleküllerini içeren petrol ürünleri yakıldığında karbondioksit ve su oluşur. 
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•Ama ‘tam yanma’ gerçekleşmediğinde karbonmonoksit gibi insan sağlığı için çok tehlikeli 
ve bazen de öldürücü gazlar üretilir. Örneğin, arabaların motorları karbonmonoksit üretirler. 

•Hava kirliliğine CO’nun %52, S02’nin %1 8, hidrokarbonların %12 ,N02’nin %6 ve diğer 
parçacıkların %12 oranında katkıları vardır. 

KÜRESEL ISINMA VE SERA ETKĐSĐ 

Küresel ısınmayı sade bir tanımlama ile; “atmosfer, okyanuslar ve kara kütleleri yüzeyindeki 
sıcaklıktaki yükselme” olarak tanımlayabiliriz. Bu ısınmaya kömür, petrol ve doğal gaz gibi 
fosil yakıtların yakılması sonucu atmosfere dahil olan sera gazlarının neden olduğu 
sanılmaktadır. 

SERA ETKĐSĐ 

Kömür, doğalgaz ve fueloil gibi fosil yakıtlar, yüksek basınç altında oluşmuş ve karbondioksit 
içeriği bakımından çok zengin organik maddelerdir. Bu yakıtların kullanımı sonucunda açığa 
çıkan C02 gazı, atmosfere karışır. Normalde karbon döngüsünün bir parçası olan bu olay, 
fosil yakıtların kullanımının artması ile atmosferdeki C02 miktarının normalden yüksek 
seviyelere çıkmasına neden olur. 

Yeryüzünde bulunan bir kısım gazlar (karbon dioksit ve su buharı gibi) güneşten gelen ışınları 
tuttuğu için yeryüzü ısısının dengede kalmasını sağlamaktadır. Ancak atmosferde karbon 
dioksit gibi sera gazlarının konsantrasyonu hızlı şekilde artmaktadır. Atmosferdeki sera 
gazlarının hızlı şekilde artması, güneşten gelen ışınların daha fazla absorbe edilmesine neden 
olmaktadır. Bu ise yeryüzünün ısınmasına neden olmakla birlikte, bu durumun, buzulların 
erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi ciddi iklim değişikliğine neden olacağı tahmin 
edilmektedir. 

ASĐT YAĞMURLARI 

•Kükürt ve azot dioksitlerin atmosferdeki nemle birleşerek sülfürik ve nitrik asitli yağmur, kar 
ya da dolu oluşturması biçiminde kirliliğe verilen genel ad. Bu tür yağmurda tanecikler siste 
asılı olarak süspansiyon oluşturabilir ya da en kuru halde birikebilirler. 

Asit yağmurlarının verdiği ileri sürülen zararın bir bölümünün aslında bazı doğal nedenlerden 
kaynaklandığı yapılan araştırmalar sonucunda anlaşılmışsa da,petrol ve kömür yanmasından 
oluşan kükürt dioksit ile otomobil motorlarından çıkan azot oksitin, asit yağmuru sorununu 
büyük ölçüde şiddetlendirdiği kesindir 

Çok değil bundan kırk elli yıl önce büyük kentlerde bile her evde elektrik yoktu. Çocuklar 
lüks lambası ışığında altında ders çalışır çamaşırlar elde yıkanırdı. Şimdi ise ülkemizde 
neredeyse elektriği olmayan köy yok. Elektrik kesintilerine veda edeli de uzun zaman oldu. 
Ama yine de bu bir gün enerji sıkıntısı çekmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Üstelik yalnızca 
bizim gibi gelişmekte olan ülkeler değil, gelişmiş ülkelerde bu sorunun üzerinde titizlikle 
duruyor. Bu nedenle bir yandan enerji kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanımına 
çalışılırken bir yandan da enerjiyi verimli kullanmanın yolları geliştirilmeye çalışılıyor. 

YENĐLENEBĐLĐR ENERJĐ KAYNAKLARI 

YeniĐenebi1ir enerji, “doğanın kendi evrimi içinde, bir sonraki gün aynen mevcut olabilen 
enerji kaynağı” olarak tanımlanıyor 

YENILENEBĐLĐR ENERJĐ KAYNAKLARI 

� Güneş Enerjisi   

� Rüzgar Enerjisi  
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� Biomas Enerjisi  

� Jeotermel Enerji 

� Okyanus Enerjisi  

� Hidro Enerji  

� Hidrojen Enerjisi 

� Biogaz 

� Biodizel 

GÜNEŞ 

 

KULLANIM ALANLARI 

� Kullanım sıcak suyu eldesi 

� Konut ısıtılması, soğutulması 

� Sera ısıtılması 

� Güneş ocakları ve fırınları 

� Deniz suyundan tatlı su eldesi 

� Tuz üretimi 

� Endüstri için buhar üretimi 

� Büyük ısıtma-soğutma sistemleri 

Avantajları ve Dezavantajları: 

Güneş enerjisi temiz, yenilenebilir ve sürekli bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi ile çalışan 
sistemler, kolayca taşınıp kurulabilen gerektiğinde enerji ihtiyacına bağlı olarak basitçe 
değiştirilebilen sistemlerdir.Düşük verimlidir (% 1 5); başlangıç maliyeti çok yüksektir, piller 
gibi depolama malzemeleri için uygun değildir. Tüketiciler için maliyeti yüksektir. 

 

RÜZGAR 

Rüzgar, güneşin doğuşundan batışına kadar yeryüzündeki farklı yüzeylerin, farklı hızlarda 
ısınıp soğumasıyla oluşuyor. (Örneğin, deniz kayadan daha geç ısınır. Isınan yerdeki hava 
yükseliyor ve daha soğuk kısımdaki hava hareketlenerek rüzgar oluşturuyor.) Hareket 
halindeki havanın kinetik enerjisine rüzgar enerjisi deniyor. Dev kulelerin üzerine monte 
edilen kanatlar yardımıyla rüzgardan elektrik enerjisi üretilebiliyor. Rüzgar enerjisi, gelen 
hava kanatlan döndürüyor, kanatların bağlı olduğu mil de jenaratörü çalıştırıyor. 

•Avantaj : Rüzgar enerjisi kirlilik yaratmayan ve çevreye çok az zarar veren yenilenebilir bir 
enerji kaynağıdır. Yeryüzünde %95 gibi bir alanda rüzgar enerjisi elde edilebilir ve bu 
alanlarda ayni zamanda ziraat, ormancılık gibi faaliyetler de sürdürülebilir. Evsel kullanım 
için iyi bir alternatif enerji kaynağıdır. 

BĐOMAS 

Türkiye’de bazı belediyeler çöp alanlarında açığa çıkan metan gazından elektrik üretiyor. Çöp 
içinde biriken metan gazı açılan kuyulardan borularla enerji üretim tesisine pompalanarak 
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üretim gerçekleşiyor. Aktif gaz depolama sistemiyle depolanan gazların arıtılmasıyla elde 
edilen metan gazı yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor. 

JEOTERMAL 

‘Yeraltında magmada artan sıcaklıkla yeraltı sulan (özellikle deprem bölgelerinde) ısınıp 
yeryüzüne çıkıyor. Elektrik üretimi de jeotermal buharın gücüyle yapılıyor. 

Avantaj : Çok yüksek verimlidir ve direkt olarak elde edilebildiği için maliyeti düşük iyi bir 
güç kaynağıdır. 

Dezavantaj : Yeraltından çıkarılarak tüketilen kısmın , ayni oranda, kısa süreçte tekrar 
oluşması mümkün olmamaktadır. Ayrıca bu kaynaklarda elde edilen su genellikle aşındırıcı 
ve kirlilik yaratıcı mineraller de içermektedir. 

 

OKYANUS 

� DALGA ENERJĐSĐ: Dalga enerjisi üreten makineler, enerjiyi ya okyanusun 
yüzeyindeki dalgalardan, ya da suyun altındaki dalgalanmalardan elde ediyorlar. 

� HĐDRO: Hidroelektrik büyük nehirlere kurulan barajlar sayesinde elde edilen 
elektriktir. Hidroelektrik’in maliyeti, barajların gerek inşası gerekse doğal hayata 
negatif etkileri açısından biraz yüksekse de. temiz enerji üretimi söz konusu 
olduğunda asla vazgeçilmemesi gereken kaynaklardandır 

 

HĐDROJEN 

Hidrojenin yakılması sadece su buharı çıkarır; karbondioksid ve karbon monoksid meydana 
gelmez. Dünya üzerinde en temiz ve en verimli yanma enerjisine sahip tek yakıt durumundaki 
hidrojen, normal bir içten yanmalı motorda yakıt olarak h hazırda kullanılıyor ve verimi belli 
ölçüde artırıyor. Uçaklarda da bunun denemesi 

yapılmıştır. Fakat esas kullanımı, hidrojenin oksidasyonunu nispeten düşük sıcaklıklarda 
doğrudan elektriğe katalizleyen ve kimyevi enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürmede iki kat 
verimli olan yakıt hücrelerinde olmaktadır. “Hidrojen yakıt hücresi”, hidrojen gazı 
kullanılarak büyük miktarlarda elektrik elde edilmesine imkan veren bir teknolojidir. 

 

BĐOGAZ 

Hayvansal ve bitkisel atıkların çürütülmesiyle üretilen metan gazını depolayarak tehlikeli ve 
çevreye zararlı olabilecek bir gazı enerjiye dönüştürmek mümkün. Metan gazı daha sonra 
yakılarak enerji elde ediliyor. 

Biodizel Nedir? Biodizel bitkisel, hayvansal yani her türlü organik yağdan üretilebilen petrol 
dizeline alternatif, petrol dizelinden pek çok özelliğiyle daha üstün bir yakıttır. 

Biodizel, yağ asitlerinin bazik veya asidik ortamda kısa zincirli bir alkol ile (metanol veya 
etanol) reaksiyonu sonucu oluşan esterlerdir(metil veya etil esterler) ve dizel motor yakıtı 
olarak Avrupa ve Amerika’da yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Biodizelin Özellikleri 

� Ana ham maddesi “bitkisel ve hayvansal yağlar”dır. Kullanılan yağların yeni veya atık 
olmasının önemi yoktur. 
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� Motorin kullanılan her motorda hiç bir ayar ve değişiklik gerektirmeksizin 
kullanılabilir. 

� Motorin ile kolayca karıştığı için saf veya karışım olarak kullanılabilir. 

� %30 lara varan düzeyde yakıt ekonomisi Sağlar. 

� Motorine göre daha yüksek performanslıdır. 

� Yenilenebilir enerji kaynağıdır. 

� Çevrecidir. 

MOTORĐNĐN YARATTIĞI HAVA KĐRLĐLĐĞĐNĐN BOYUTU 

AB tarafından yayınlanan araştırma raporu sonuçlarına göre; aynı miktarda motorin ve 
biodizel ile yapılan çalışmada motorin tüketimi ile 3,2 kg CO emisyonu oluşurken, biodizel 
tüketiminde bu miktar 2 — 2.5 kg azalarak 0,7 kg seviyesine kadar düşmektedir. 

 

NÜKLEER ENERJĐ 

NÜKLEER ENERJĐ NEDĐR? 

Ağır radyoaktif (Uranyum gibi) atomların bir nötronun çarpması ile daha küçük atomlara 
bölünmesi (fısyon - parçalanma - bölünme - bozunma) veya hafif radyoaktif atomların 
birleşerek daha ağır atomları oluşturması (füzyon - birleşme – bir araya gelme) sonucu çok 
büyük bir miktarda eneji açığa çıkar. Bu enerjiye nükleer enerji denir. Nükleer reaktörlerde 
fisyon reaksiyonu ile edilen enerji elektriğe çevrilir. Güneşteki reaksiyonlar ise füzyon 
reaksiyonudur. Bu reaksiyonun yarattığı sıcaklık fisyop reaksiyonundakinden çok daha 
fazladır (birkaç milyon derece santigrad). Bu yüzden bu sıcaklığı kontrol edebilecek bir 
füzyon reaktörü henüz kurulamamıştır. 

ZĐNCĐRLEME REAKSĐYON  

NÜKLEER REAKTÖRLER 

Nükleer reaktör, zincirleme çekirdek tepkimesinin başlatılıp sürekli ve kontrollü bir biçimde 
devam ettirildiği aygıtlardır. Nükleer reaktörler bazen nükleer enerjiyi başka bir tür enerjiye 
(genelde elektrik enerjisine çevrilen santraller olarak kullanılırlar. 

ELEKTRĐK ÜRETĐMĐ 

Oluşan buhar ise elektrik jeneratörüne bağlı olan türbine verilir. Su buharı, türbin şaftı 
üzerinde bulunan binlerce kanatçık üzerinden geçerken daha önce üretilen ısıdan almış olduğu 
enerjiyi kullanarak, türbin şaftını döndürür. Đşte bu dönme, jeneratörün elektrik üretmek için 
gereksinim duyduğu mekanik harekettir. Jeneratörde oluşan elektrik ise iletim hatları denilen 
iletken teller ile kullanılacağı yere gönderilir. 

NÜKLEER ENERJĐYLE ĐLGĐLĐ YORUMLAR 

“Öncelikle çok temiz. Çevreye zararlı gaz salgılamaz. Bir nükleer santralı kısaca ‘devasa bir 
pil’ şeklinde tanımlayabiliriz. Fosil yakıtları ile çalışan bir santral ise sözgelimi 1000 MW’lik 
bir santral yılda 3 milyon ton kömür yakar ve bunun atmosfere salgıladığı karbondioksit 400 
yıl orda kalır! Sonuçta Amerika’da ya da Çin’de salgılanan karbondioksit, atmosferde 
birikerek, üretilen enerjiden hiçbir kazanımları olmayan diğer ülkelerin de başına bela olan 
küresel ısınmayı hızlandırıyor. Nükleer santrallerde ise hiçbir zararlı madde salgılanmaz. 
Enerji üretimi sonucu ortaya çıkan nükleer atık ise birtakım işlemlerden geçirilerek tekrar 
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nükleer yakıt olarak kullanılabilir. Bu açıdan nükleer güç, sürekli yenilenen bir enerji 
çeşididir 

Nükleer reaktör bir kez yapıldı mı, işletilmesi ucuz oluyor. Aynı zamanda şu an dünya enerji 
ihtiyacının yüzde 80’ini karşılayan fosil yakıtlarına kıyasla, çevreyi kirletmiyor, asit salmıyor 
ve karbondioksit de salgılamıyor. Özetle küresel ısınmaya bir etkisi yok. Dezavantajı ise 
yapım maliyeti, nükleer atıkların saklanmasının zorluğu ve tabii ki sivil nükleer teknolojinin 
silah yapımı için kullanılma ihtimali. 
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KÜRESEL ISINMA 

HEDEF VE DAVRANIŞLAR  

HEDEF 1:Küresel ısınmayla ilgili tanımları yapabilme 

DAVRANIŞLAR  

1-Küresel ısınmayı tanımlar. 

2-Sera etkisini tanımlar. 

HEDEF 2: Sera etkisinin nedenlerini açıklayabilme 

DAVRANIŞLAR  

1-Sera etkisine neden olan gazları ve kaynakları açıklar.  

2-Yeryüzü hareketlerinin küresel ısınmaya etkilerini açıklar. 

3-Isınmanın kanıtını açıklar. 

HEDEF 3: Küresel ısınmanın ekolojik sisteme etkilerini açılayabilme  

DAVRANIŞLAR  

1- peyzaj dokusuna etkisini açıklar. 

2-Đklim değişikliğini açıklar 

3-Orman ve bitki örtüsüne etkisini açıklar 

4-Deniz ve sahil çevresine etkisini açıklar 

5-Sıcaklık yükselmesinin buzullara etkisini açıklar 

6- Giderek artan afet ve fırtınaların nedenlerini açıklar  

HEDEF 4: Küresel ısınmanın sosyoekonomik ve politik boyutunu açıklayabilme 
DAVRANIŞLAR  

1-Küresel ısınmanın sosyoekonomik boyutunu açıklar 

2-Küresel ısınmanın politik boyutunu açılar 

HEDEF 5: Küresel ısınmanın canlılar üzerindeki etkilerini açıklayabilme  

DAVRANIŞLAR  

1-Küresel ısınmanın bitki ve hayvan türlerine etkisini açıklar. 

2-Küresel ısınmanın insan sağlığına ve yaşantısına etkilerini açıklar. 

HEDEF 6: Küresel ısınmaya getirilebilecek çözüm önerilerini açıklayabilme 
DAVRANIŞLAR  

1- Teknik çözümleri açıklar. 

2- Đnsan populasyonunun etkilerini ve çözümlerini açıklar. 

3-Karbondioksit miktarının kontrol altına alınması için çözüm önerileri sunar. 

Gerekli zaman: 2 Ders Saati 
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KÜRESEL ISINMA 

Küresel ısınma nedir? 

Đnsan tarafından atmosfere verilen gazların sera etkisi yaratması sonucunda, dünya yüzeyinde 
sıcaklığın artmasına küresel ısınma deniyor. Đklim sisteminde vazgeçilmez bir yere sahip olan 
sera gazlan, güneş ve yer radyasyonunu tutarak, atmosferin ısınmasında başlıca etkendirler. 
Sera gazlarının bulunmaması durumunda yeryüzünün sıcaklığının bugüne göre 30 C daha 
soğuk olacağı hesaplanmıştır. Son yıllarda atmosferde çeşitli insan aktivitelerinden 
kaynaklanan nedenlerle karbondioksit, metan, ozon ve diazot monoksit gibi gazlardan oluşan 
sera gazlan, yeryüzü sıcaklığında belirgin artmalara sebep oluyor. Sera etkisinin artması, 
troposferin ısınmasında, stratosferin de soğumasında en önemli etken olarak gösteriliyor Sera 
etkisi nedir, Nedenleri nelerdir? 

Sera etkisi, atmosferde oluşan bir tabakanın yarattığı etki. Bu tabaka Güneşten gelen ışınların 
dünyadan yansıdıktan sonra tekrar atmosferin dışına çıkmasını engelliyor. Sera etkisi 
olmasaydı dünya son derece soğuk bir gezegen haline gelirdi. 

Sera etkisini artırarak dünyanın normalden fazla ısınmasına neden olan gazlardan bazıları 
karbondioksit, metan ve azotoksit. Bu gazlar modern endüstride ve tarımda kullanılıyor, fosil 
yakıtların yanmasıyla açığa çıkıyor. 

Atmosferin konsantrasyonu her geçen gün artıyor. Örneğin atmosferdeki karbondioksit 
konsantrasyonu 1 800’lü yıllardan beri yüzde 30’dan daha yüksek bir seviyede arttı. Bilim 
adamlarının büyük bir çoğunluğu sera etkisi yaratan gazların salımındaki artışın, dünyanın 
ısısının yükselmesine neden olacağını düşünüyor. 

Bu gazların önemli bir kısmı, yer yüzünden atmosfere doğru yansıyan güneş ışınlarından, 
özellikle ısıtıcı nitelikteki kızılaltı ışınlarının dışarıya kaçmasını engellemekte, dolayısıyla 
yüzeye yakın bölgelerin ısınmasına yol açmaktadır. Bu fiziksel olay, seralarda kullanılan 
plastik veya cam örtülerin seranın içinin ısınması olayına yol açmasına benzediğinden, söz 
konusu gazlara “sera gazlan” adı verilmektedir. 

Sera gazlarının türleri, atmosferdeki artış oranlan ve kaynaklan aşağıda verilmektedir. 

Karbon dioksit (C02) gazı: C02 gazının atmosferdeki derişimi 1750 yılından günümüze 
kadar % 3 1 oranında artmıştır. Günümüzde atmosferdeki C02 miktarı son 420 000 yılda ve 
hatta son 20 milyon yılda hiç bu kadar yüksek bir düzeye erişmemiştir. Son 20 yıldır, 
atmosfere salınan insan kaynaklı C02 gazının yaklaşık dörtte üçü fosil yakıtların 
yanmasından, geri kalanı da arazi kullanımı değişikliği ve özellikle ormanların yok 
edilmesinden kaynaklanmıştır. Son yirmi yılda, atmosferdeki C02 gazının yıllık artışı % 0,4 
olmuş, 1990’dan sonra ise yıllık artış % 0,2 ila 0,8 arasında değişmiştir. 

Metan (CH4) ve karbon monoksit (CO) gazları: Metanın atmosferdeki miktarı 1750 
yılından beri % 151 oranında artmıştır ve h artmaya devam etmektedir. Son 420 000 yıldır, 
atmosferdeki bugünkü metan derişimine erişilmemiştir. 1990’lı yıllarda metan gazı 
derişiminin yıllık artışında belirli bir yavaşlama gözlenmektedir. Metan gazı salınımının 
yaklaşık yarısı, fosil yakıtların kullanımı, büyük baş hayvan yetiştiriciliği, pirinç tarmı, 
atıkların gömülmesi gibi insan faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Son zamanlarda, metan 
gazı artışına bağlı olarak karbonmonoksit gazı salımı da tespit edilmiştir. 

Azot oksit (N20) gazı: Azot oksitin atmosferdeki derişimi 1750 yılından beri %17 oranında 
artmıştır ve artmaya devam etmektedir. Şu anki azot oksit derişimine son ban yıldır hiç 
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rastlanmamıştır. Azot oksit saliminin yaklaşık üçte biri, tarıma açık topraklar, büyük baş 
hayvan yemleri ve kimya sanayi gibi insan faaliyetlerinden ileri gelmektedir. 

Halokarbon gazları: Hem ozon tabakasını zayıflatan, hem de sera gazı etkisi gösteren 
halojenli karbon (halokarbon) gazla salımında, Montreal Protokolünün uygulanmaya 
başlamasıyla, 1995 yılından beri çok az artış veya azalma görülmüştür. Buna karşılık, 
sanayide söz konusu gazların yerine kullanılan ve sera gazı etkisine sahip diğer halokarbon 
gazlarında ise artış gözlenmektedir. 

Küresel Isınmanın Diğer Bir Nedeni Yeryüzü Hareketleri: 

Kimi iklim bilimciler, kıta kayma hareketlerinin ve dağ oluşumlarının iklim değişimlerinde 
bir etkisi olabileceğini düşünüyor. Çünkü bu tür hareketler okyanuslardaki akıntı sistemlerini 
ve atmosferdeki rüzgarları etkiler. Kimi bilim adamları da yanardağ etkinliklerindeki 
periyodik bir aşırılığın iklim sistemini etkileyebileceğini savunuyorlar. Yanardağ 
patlamalarıyla atmosfere çok büyük miktarlarda toz yükselir. Bu tozlar, güneş ışınlarının 
geçişini engelleyen bir tabaka oluşturur ve böylece dünyanın sıcaklığı da düşer. 199l’de 
Filipinler’deki Pinatubo yanardağının patlaması yüzünden bir yıl boyunca dünyanın ortalama 
sıcaklığı 1°C kadar düşmüştü. 

Isınmanın Kanıtı Ne? 

Sıcaklık kayıtları 1 9’uncu yüzyıl sonlarında tutulmaya başlandı. Ortalama küresel sıcaklık 
20’nci yüzyılda yaklaşık 0.6 santigrat derece arttı. Sıcaklığın artmasıyla buzulların erimesi 
nedeniyle deniz seviyeleri de 1 0-20 santimetre arasında yükseldi. 

Arktik deniz buzları, son birkaç 10 yılın yaz ve sonbahar döneminde yak1aş yüzde 40’a varan 
oranda inceldi. Buna karşılık Antarktika’nın bazı bölümleri daha da soğudu. Yüzey ısısı ve 
troposferdeki ısı arasında bazı çelişkiler göze çarpıyor. 

a) EKOLOJIK SĐSTEMLERE ETKĐLERĐ 

Etkileri neler olacak? 

� Buzulların erimesi 

� Deniz suyu seviyesinin 60cm kadar yükselmesi 

� Taşkınlar, kıyı kesimlerde toprak kaybı 

� Temiz su kaynaklarının denize karışması ve su sorunu 

� Yüksek sıcaklık artışıyla görülen aşın buharlaşma ve kuraklık sonucu,yangınlar, göl ve 
ırmak 

� sularında %20’lik azalma 

� Bu değişikliklere dayanamayan bitki ve hayvan türlerinin yok olması ya da azalması 

� Bazı bölgelerde aşın ısınma nedeniyle virüs türlerinde değişiklik olması ve salgın 
hastalıkların gelişmesi 

� Oluşacak göç dalgasıyla, yerel ve global ölçekte taşıma kapasitesinin aşılması ve 
bunun 

� sonucunda sorunların yaygınlaşması şeklinde seyredeceği ileri sürülmektedir. 

Doğal Peyzaj Dokusu 

Doğal peyzaj dokusu; kır ekosistemini içerir ve doğal ekosistem de içinde birçok hayvan, 
mikroorganizma, bitki barındırır. Çeşitliliğin çok olduğu doğal ekosistemlerin iklim 
değişikliğine uyumu müdahale edilmiş (çiftlik, planlanmış orman vb.) ekosistemlere oranla 
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daha zordur. Örneğin; iklim kaymaları bazı kuş türlerinin yaşama ortamlarını değiştirmelerine 
neden olmakta ve bu göçler, uygun ortam bulana dek, yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. 

Doğal peyzajın adaptasyonu için; yok olma tehlikesi altındaki türlerin yer değiştirmesi, 
koridorlara doğru itilmesi ve anahtar ekosistemdeki türlerin arasına girerek yoğunluğunun 
beslenmesi gerekmektedir. Ote yandan, taşıma kapasitesi kavramı yapılacak planlamalarda 
çözümler gerektiren bir başka sorundur. 

Đklim Değişikliği 

Dünyanın ısısı düzenli olarak artıyor. Küresel ortalama yüzey ısısı şu anda 15ºc civarında. 
Jeolojik ve diğer bilimsel kanıtlar, geçmişte yüzey ısısının en yüksek 27 santigrat, en düşük de 
7 santigrat derece olduğunu gösteriyor. 

Fakat bilim adamları doğal dengenin, insanlardan kaynaklanan yoğun bir ısınma süreciyle 
bozulduğunu ve bu durumun dünyadaki hayatın büyük bölümünün tabi olduğu iklimin 
istikran için önemli çıkarımlara yol açacağını söylüyor. 

Belirli bir Đklimin ve bitki örtüsünün bulunduğu şartlarda yaşayabilen insan ve birçok hayvan, 
ekolojik şartların değişmesi ile ya yok olmakta, ya da yaşamını sürdürebileceği bölgelere göç 
etmektedir. 

Küresel ısınma türleri yok edecek. Yapılan araştırmalara göre küresel ısınma 2050 ‘ye kadar 
bitki ve hayvan türlerinin dörtte birini ya da 1 milyondan fazlasını yok edecektir. 

Yaşam alanlarının hızlı değişimine ayak uyduramayan birçok bitki ve hayvan türünün nesli 
yok olacak. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, sıtma ve yetersiz beslenme gibi 
nedenlerden milyonlarca kişi ölümle yüz yüze gelecek. 

Orman Ve Bitki Yönetimi: 

Ağaç ve bitki türleri küresel ısınmayla gelen değişik koşullara hemen adapte olamazlar. 
Örneğin; orta çağ ormanları,iklim değişikliği nedeniyle ciddi risk altındadır.Genç ormanlar 
yerine yenileri konulabildiği halde, yaşlı ormanların kendilerini yenilemesi veya yaşlı orman 
varlığının korunması kolay değildir. 

Küresel ısınmayla gelen sel, kuraklık gibi felaketler bitki varlığım da tehlikeye atacak ,bir çok 
bitki türü yok olacaktır. 

Daha sıcak koşullar nedeniyle büyüme hızlan artan bitkilerin, büyüdükçe atmosferden daha 
çok karbondioksit çekmesi gibi ısınmayı hafifletici etkiler de olabilir. 

Ancak bilim adamları, karmaşık dengenin, bu olumlu ve olumsuz etkilere nasıl bir tepki 
verebileceği konusunda emin değil. 

Deniz ve Sahil Çevresi: 

Sulak alan ve bataklıklar, ekolojik değerlerinden dolayı insanların sürekli müdahalesi ve 
bunun doğal sonucu oluşan kirlilik nedeniyle; yoğun bir baskı altındadır. Kendi ellerimizle 
tahrip ettiğimiz,sera gazlarına boğduğumuz yaşam alanlarımız, küresel ısınmanın etkilerine 
kendini bırakmış beklemektedir. Deniz suyu seviyesinin yükselmesi ile oluşacak taşkınlar, 
seller sulak alanların ve sahil çevrelerinin beklediği sorunların başındadır. 

Bilim adamları atmosferdeki karbon diyoksit oranlarının yükselmesine paralel, dünya 
okyanuslarında asit miktarının da giderek arttığını tespit ettiler. 

Dünya denizleri, petrol, kömür ve doğal gaz kökenli enerji kaynaklarının yakılmasıyla 
atmosfere salınan karbon dioksidin yaklaşık yüzde 30’unu emiyor. Bilim insanları, karbon 
dioksid deposu haline gelen denizlerin gelecek bin yılda küresel CO2’nin yüzde 90’ını 
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emeceğini tahmin ediyor. Karbondioksit oranının artması ise, denizlerdeki doğal yaşamın 
tehlikeye girmesi demek, Önce küçük canlıların soyunun tükenmesi, besin zincirinde daha 
üstteki canlıların yemsiz kalmasına neden olacak. 

Asitlenmenin düşündürücü tarafı, sürecin geri döndürülemeyecek olması; bilim insanları 
denizlerin Endüstri Devrimi öncesine dönebilmesi için, on binlerce yıl geçmesi gerekeceğini 
belirtiyor. Uzmanlar, denizlerin kendi kendini onarabilmesi için ise, tek yolun C02 
emisyonlarının düşmesi olduğunu yineliyor. 

Küresel ısınmanın yol açtığı okyanuslardaki asitlenme, denizlerde yaşayan bir çok canlının 
sonunu getirecek. Asitlenme, 2l00’de denizleri milyonlarca yıl öncesinin yaşam koşullarına 
geri götürecek. 

Sıcaklık ne kadar yükselecek? 

Sera etkisi yaratan gazların salımı engellenmezse, 2100’e kadar ortalama küresel sıcaklık 1,4- 
5,8ºC artacak. 

Sera etkisi yaratan gazların salımı hemen kesilse bile, bilim adamları etkinin uzun bir süre 
daha devam edeceğini söylüyor. Çünkü büyük buz ve su parçalarını da içeren iklim sisteminin 
normale dönmesi yüzlerce yıl alabilir. 

Bazı bilim adamları, Grönland buzullarında yaşanan erimenin hemen önlem alınsa bile geri 
dönülmez olduğunu düşünüyor. Yüzlerce yıl sürecek bu işlem, deniz seviyelerinde yedi 
metrelik bir yükselmeye neden olabilir. 

Dev buzdağı sekiz parçaya bölündü 

Dünyanın en büyük buzdağı ekim ayında önce ikiye bölünmüştü, şiddetli fırtına ile sekiz 
parçaya bölündü.. 

Küresel ısınma, sabit buzulların erimesi ile sera etkisi yaratan metan gazının yüksek miktarda 
salımı gibi, gelecekte ısınmayı tetikleyecek değişikliklere yol açabilir. 

Kutuplar eriyor enerji savaşları kızışıyor 

Küresel ısınma sonucu, kutuplardaki donmuş buz kütlelerinin erimesi ile dünyanın bu en ücra 
köşesindeki zengin potansiyel enerji bölgelerine ulaşma imkanı doğuyor. 

Bilim insanlarının yaptıkları hesaplamalara göre, küresel ısınmadan dolayı buzulların erimesi 
sonucu, bu yüzyılın sonlarına doğru, kutuplardaki Kuzey Buz Denizi tarih öncesi dönemden 
beri ilk kez açık su havzası haline dönecek. Bölgede henüz ortaya çıkarılmamış olsa bile geniş 
petrol ve doğalgaz rezervlerinin bulunduğu tahmin ediliyor. 

Aslında, eriyen buzulların vaat ettiği tek şey enerji kaynakları değil. Suların erimesi ile 
dünyanın en tepe noktasından geçecek bu yeni deniz yolu sayesinde Pasifik ve Atlas 
Okyanusları arasında bir bağ kurulacak. Böylece Atlantik’ten Pasifik’e geçmek için binlerce 
kilometre yol katetmeye gerek kalmayacak ve gemicilerin çok eski dönemlerden beri 
süregelen bir hayali gerçekleşmiş olacak. 

Hava durumu ne olacak?  

Küresel anlamda çok daha sert hava olayları ortaya çıkacak. Kıyı bölgelerde yağış miktarı 
artarken, iç bölgelerde sıcak havanın etkisiyle kuraklık baş gösterecek. 

Artan fırtınalar ve deniz seviyeleri nedeniyle daha çok-sel meydana gelecek. Bununla birlikte, 
hava sıcaklıkları bölgelere göre çok büyük farklılıklar 

Afetler her yıl artıyor  
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Uzmanlara göre küresel ısınma yeryüzünde, dolayısıyla da okyanuslarda sıcaklık artışına 
neden olacak. Kimi uzmanlar, önümüzdeki yüzyılda özellikle tropikal bölgelerde fırtınalar, 
kasırgalar ve sellerin daha sık görüleceğini ileri sürüyor. Kimileri de sıcaklık artışının 
kasırgaların sıklığım değil, şiddetini ya da yağış miktarım artıracağım savunuyor. 
Okyanusların sıcaklığının artması, kasırga oluşumu için gereken temel koşullardan biri. Bu 
nedenle birkaç araştırmanın bulgularından hareketle 21. yüzyılda beklenen sıcaklık artışlarıyla 
birlikte kasırgaların şiddetinin daha yüksek, getireceği yağış miktarının Şimdikinden çok 
olması bekleniyor. 

SOSYOEKONOMĐK VE POLĐTĐK BOYUTU  

Su Sorunu 

∗ Tanım ve orman ürünlerinde önemli azalış 

∗ Su kaynaklarının azalması sonucu enerji sıkıntısı 

∗ Turizm ve rekreasyon imkanları. (Turizm ve rekreasyon alanlarının sorunlu bölgeler 
haline gelmesi, bir çok sektörün kapanması olasılığı) 

∗ Yerleşimler ve sahil kenarındaki yapılardan kaçmak yerine kent yeniden 
planlanmalıdır. 

Đnsan Sağlığı 

∗ Bazı bölgelerde aşırı ısınma nedeniyle virüs türlerinin mutasyona uğraması  

∗ Su kaynaklarının kullanılamaz, onarılamaz hale gelmesi ve kirlenmesi 

∗ Taşkın, sel vb. gibi olaylar sonucu hastalık oluşturan canlıların taşınması 

∗ Besin maddelerindeki azalış 

∗ Oluşabilecek ekonomik kriz vb. sonucu kendini çaresiz hisseden bireyde gelişecek 
psikolojik sorunlar küresel ısınmanın insanlığa tehditleridir. 

Göç 

∗ Az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru bir göç dalgasının başlaması 
beklenmektedir. 

Politik Sorunlar 

∗ Az gelişmiş ülkelerin hükümetlerinin politikasızlıkları (ekonomik, siyasal) ve güçsüz 
alt yapılarıyla halklarını küresel ısınmanın olumsuz etkilerine karşı koruyamamaları, 
bunun sonucunda ülkelerde krizlerin baş göstermesi. 

∗ Ülkeler içindeki bu iç sorunlardan yararlanmak isteyen süper güçlerin rant planları 
geliştirmeleri beklenmektedir. 

ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 

Küresel ısınma çözümleri iki ana başlık altında toplanmaktadır: 

� Enerji 

� Đnsan populasyonu 

ENERJĐ 

Teknoloji çağında olan dünyada çevre ve sorunlarının sebeplerinin en başında enerji üretimi 
sonucunda oluşan kirlilik yer alıyor.Bu konu ülkelerin kalkınma planlarının merkezini 
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oluşturuyor.Enerji üretiminde çevre kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar 3 temel üzerinde 
yapılır: 

� Endüstriyel enerji yönetimi 

� Alternatif yakıt 

� Yenilenebilir enerji kaynakları 

1.Endüstriyel Enerji Yönetimi:Enerjinin büyük oranda tüketildiği ana mekanlardan birisi ve 
en önemlisi endüstriyel alanlardır.Buradaki enerji problemlerinin önlenebilmesi için; . 

� Enerji kaybının önlenmesi 

� Geri dönüşümün geliştirilip kullanımının arttırılması 

� Üretilen mallarda kullanılan enerjinin azaltılması 

� Daha az enerji kullanarak daha çok güç üretilmesi gereklidir. 

2.Alternatif Yakıt: Dünya üzerinde yaşayan insan sayısını düşününce kullanılan yakıt 
miktarı ciddi sorunlara neden oluyor.Doğaya dost yakıtlar kullanmak da küresel ısınma 
probleminin çözümlerinin başında geliyor.  

Biyokütleden elde edilen methanol: Gasolinle çalışan araçları methanolle çalışan araçlara 
çevirerek  

Fosil olmayan yakıttan hidrojen: Fosil olmayan yakıt kullanan jeneratör kullanarak 
(hidrojenle çalışan araçlar) 

Solar enerji: Taşıma araçlarında 

LPG: Araçlarda LPG kullanımı 

YENĐ ENERJĐ KAYNAĞI DONDURULMUŞ METAN 

Bilim dünyasına göre, 50 yıl gibi bir zaman dilimi içinde, Kuzey Kutbu yalnız petrol ve 
doğalgaz açısından değil, biyolojik ve genetik kaynaklar açısından da büyük önem taşıyacak. 
Kuzey Buz Denizi’nin olağanüstü koşullarında yaşayan son derece ilginç 
mikroorganizmaların incelenmesi ile yeni açılımların ortaya çıkacağına kesin gözüyle 
bakılıyor. Şimdiden Kanadalı ve Japon bilim insanları dondurulmuş metan üzerinde 
çalışmalar yapıyor.Đstenilen ilerleme sağlanabilirse, dondurulmuş metan da yakın bir zaman 
dilimi içinde geleceğin enerji kaynakları arasına dahil edilecek. 

Insanların çeşitli faaliyetlerinin küresel ısınmaya katkısı şöyledir: 

� Enerji kullanımı %49 

� Endüstrileşme % 24 

� Ormansızlaşma % 1 4 

� Tarım%13 

3.Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Sera etkisinin temeline baktığımızda ve dünya üzerinde 
enerji üretiminin en büyük kaynağının petrol olduğu göz önüne alınınca, sera etkisinin en 
büyük sebeplerinden birisinin de petrolden üretilen enerjinin olduğu anlaşılmaktadır. 
Teknolojik ve ekonomik yönden gelişmiş ülkeler de bu konu üzerinde çalışmalarını 
sürdürmektedirler.Yenilenebilir, doğaya dost enerji üretimi yolunu aramaktadırlar, bu konuda 
ciddi bir ilerleme söz konusudur.Yenilenebilir, doğaya dost enerji kaynaklan; 

� Hidroelektrik 
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� Jeotermal 

� Biyokütle 

� Solar 

� Rüzgar 

ĐNSAN POPULASYONU 

Bugün dünya nüfusu 7 milyara giderek yaklaşıyor ve bu büyüme oranı 1.7/yıl olarak 
hesaplanıyor. Dünya üzerinde insan miktarı arttıkça; giysi, otomobil, besin vb. gibi 
insanoğlunun yaşamında yer alan ürünlerdeki üretim de artar ve üretim mekanizmalarında 
doğaya atıklar bırakılır. Đşte bizim üzerinde durduğumuz konu bu atıkların sera etkisi yapan 
gazlan içermesidir. Demek ki , sera etkisini azaltıp iklim değişikliğindeki anormallikleri bir 
ölçüde engelleyecek temel çözüm de nüfus artışının kontrol altına alınmasıdır.Đnsanlar bu 
konularda bilinçlendirilmeli ve uluslar arası önlemler alınmalıdır. 

Karbondioksit Yönetimi: Karbondioksit yönetiminde başarılı olunabilmesi için; 

� Çevre koruma amacını temel unsur olarak kabul etmek 

� Durgun, uzun süreli karbondioksit saklamasını sağlamaya çalışmak 

� Yeterli maddi kaynağı sağlamak ve bunu başarılı şekilde kullanmak 

Karbondioksitin Yok Edilmesi: 

1. Karbondioksitin yeraltına verilmesi 

2. Karbondioksitin okyanuslarda depolanması 

3. Karbondioksitin biyokütlede (fotosentez) ve toprakta saklanması 

Karbondioksitin biyokütlede saklanabilmesi için öncelikle ormanların yok edilmesinin 
önlenmesi ve ormanlaştırma çalışmaları yapılması gerekmektedir. 

Türkiye’ nin Yapabileceği Çalışmalar: 

1. Đklim değişikliği konusunda, öğretim ve halkın bilinçlendirilmesi programlarının 
geliştirilmesi ve sürdürülmesi 

2. Halkın, iklim değişikliği ve etkileri konusunda bilgiye ulaşması 

3. Halkın, iklim değişikliği, etkileri ve yeterli karşı önlemlerin geliştirilmesi konularına 
katılımı 

4. Bilimsel, teknik ve idari personelin eğitimi. 

Ölçme ve Değerlendirme 

1. Đnsan tarafından atmosfere verilen gazların sera etkisi yaratması sonucunda, dünya 
yüzeyinde sıcaklığın artmasına ……………denir. 

2. Atmosferde oluşan bir tabakanın yarattığı etkiye………………. denir. 

3. Yeryüzünde küresel ısınmaya sebep olan faaliyetlerden en büyüğü fosil yakıt 
olan…….dür. 

4. Küresel ısınmanın ekolojik sistemlere etkileri nelerdir? 

5. Küresel ısınmanın sosyoekonomik ve politik boyutunu anlatınız. 

6. Alternatif yakıt çeşitleri nelerdir? 

7. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından değildir? 
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a) Hidroelektrik 

b) Jeotermal enerji 

c) Solar enerji 

d) Rüzgar enerjisi 

e) Sıvı hidrojen 

8. Aşağıdakilerden hangisi sera gazı değildir? 

a) CO 

b) CH CO gazları 

c) N (azot oksit) gazı 

d) Halokarbon gazlar 

e) 03 (ozon) gazı 

9. Küresel ısınma tehdidine karşı Türkiye’nin yapabilecekleri arasında aşağıdakilerden 
hangisini sayamayız? 

a) Đklim değişikliği konusunda, öğretim ve halkın bilinçlendirilmesi programlarının 
geliştirilmesi ve sürdürülmesi 

b) Halkın, iklim değişikliği ve etkileri konusunda bilgiye ulaşması 

c) Halkın, iklim değişikliği, etkileri ve yeterli karşı önlemlerin geliştirilmesi 
konularına katılımı 

d) Nükleer enerji santrali kurmak 

e) Bilimsel , teknik ve idari personelin eğitimi 
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ATMOSFER VE KATMANLARININ AÇIKLANMASI 

HEDEF 1: Atmosfer ve Katmanlarının Açıklanması  

DAVRANIŞLAR:  

1)Atmosfer ve atmosferi oluşturan gazlar anlatılır.  

2)Atmosfer katmanları anlatılır. 

HEDEF 2: Đklim ve Đklim Elemanlarının Açıklanması  

DAVRANIŞLAR:  

1)Đklimin tanımı yapılır.  

2)Đklim elemanları anlatılır. 

HEDEF 3: Yeryüzündeki Başlıca Đklim Tiplerinin Anlatılması  

DAVRANIŞLAR  

1 )Yeryüzündeki iklim tipleri ve doğal bitki örtüsü örneklerle açıklanır. 

HEDEF 4: Türkiye de Đklim Elemanları 

DAVRANIŞLAR:  

Türkiye de görülen iklim tipleri açıklanır.  

HEDEF 5: Đklim Değişimine Etki Eden Faktörler  

DAVRANIŞLAR:  

1)Sera etkisi anlatılır.  

2)Küresel ısınma anlatılır. 

3)Ozon tabakasının delinmesi anlatılır. 

SÜRE: 4 SAAT  

ĐKLĐM 

Yeryüzünde,canlı yaşamını doğrudan etkileyen en önemli unsur,iklimdir.Đklim insanın içinde 
yaşadığı coğrafi çevrenin şekillenmesinde de önemlidir. Đklim, yeryüzünün bir bölgesinde 
etkili olan atmosfer olaylarının uzun süreli ortalamasıdır. Oldukça dar bir alanda kısa bir süre 
ile etkili olan geçici atmosfer olaylarına hava durumu denir. Sıcaklık,basınç,rüzgarlar,nemlilik 
ve yağış iklimi oluşturan temel etkenlerdir.bunlara iklim elemanları denir. 

ATMOSFER VE ÖZELLĐKLERĐ 

Đklimi oluşturan hava olayları atmosferde meydana gelir. Yeryüzünü çevreleyen gaz örtüsüne 
atmosfer denir. Atmosferi oluşturan maddeleri belirtmekte “hava” Sözcüğü kullanılır. 
Dünyayı saran bu hava örtüsü hem bizi zararlı ışınlardan korur,hem de yaşam için gerekli bazı 
kimyasal maddelerin ana kaynağıdır. 

ATMOSFERIN YAPISI 

Troposfer: Yeryüzünden itibaren ilk 12km kalınlığındaki atmosferin en alt tabakasıdır.Hava 
olayları bu bölgede meydana gelir. Kalınlığı kutuplarda 6km, ekvatorda 16km civarındadır.Bu 
farklılık,havanın kutuplarda soğuyarak alçalması,ekvatorda ise ısınarak yükselmesinden 
kaynaklanır. Đklim olayları troposferin 3-5km’lik alt katında olur. Bunun başlıca sebebi; su 
buharının troposferin alt katlarında yoğunlaşmasıdır.Sıcaklığın en çok değiştiği tabakadır. 
Troposferde yerden yükseldikçe sıcaklık her 100 metrede 0.5ºC azalır.(220K’e kadar düşer.) 
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Bunun nedeni troposferin yerden yansıyan ışınlarla ısınmasıdır. Atmosferi oluşturan gazların 
%75’i,su buharının tamamı bu katmandadır.  

Stratosfer: Yeryüzünden yaklaşık 12km arasındaki bölgedir. Hava çok kuru ve hemen hemen 
bulutsuzdur. Stratosferdeki yükseklik-sıcaklık değişimi troposferdekinden çok 
farklıdır.Sıcaklık 12-25km arasında, 220K’de hemen hemen sabit kalırken, 50km de yaklaşık 
280K’e ulaşır. Atmosferin bu ince tabakasındaki atomlar ile güneşten gelen ultraviyole ışıma 
arasında ekzotermik tepkimelerin olması, bu bölgede sıcaklığın artmasına neden olur. Ozon 
tabakası da bu tepkimeler sonucu oluşur.  

Mezosfer: (55-80km)ozonosfer +kemosfer Ozonosferde güneşten gelen zararlı ışınlar tutulur. 
Kemosferde gaz molekülleri daha seyrektir. Zararlı ışınların bir kısmı da burada tutulur. 
Mezosferde sıcaklık düzenli olarak 180K ‘e kadar düşer. 

Đyonosfer:  Sıcaklık yaklaşık 1500K’e yükselir. Atmosferin bu tabakası pozitif ve negatif 
iyonlar, serbest elektronlar, nötr atomlar ve moleküller içerir. Moleküllerin atomlara ayrışması 
ve atomların pozitif iyonlara ve serbest elektronlara iyonlaşması enerji soğurulmasını 
gerektirir. Bu enerjinin kaynağı güneşten gelen elektromanyetik ışındır. 

Eksozfer: Atmosferden uzaya geçişi belirleyen bölümdür. 

ATMOSFERDE SU BUHARI 

Kuru hava bileşenleri tablodadır. Oysa hava genellikle kuru değildir ve hacimce %4’e varan 
miktarda su buharı içerir. Bu su buharı H2O çevriminde önemli rol oynar: Okyanuslardaki su 
buharlaşır, su buharı ile yüklü hava kara üzerine gelir; havadaki buhar yoğunlaşarak bulutları 
oluştururlar ve bulutlar da yağışa neden olur. Kara üzerine düşen yağışlar da göller, nehirler 
ve yer altı sularıyla okyanuslara döner. Havanın su buharı içeriği BAĞIL NEM terimi ile 
ifade edilir.Bağıl nem, su buharı kısmi basıncının, aynı sıcaklıkta suyun buhar basıncına 
oranıdır ve yüzde ile verilir. 

Bağıl nem=P(su buh.kısmi)/P(su) . 100%  

ĐKLĐM VE ELEMANLARI 

� HAVA DURUMU: Bir yerdeki hava olaylarının gösterdiği kısa süreli değişimlerdir. 

� METEOROLOJĐ: Hava durumunu inceleyen bilim dalına meteoroloji denir. 

� ĐKLĐM: Çok geniş alanlarda hava şartlarının uzun süreli gözlemler sonucunda 
saptanan durumuna iklim adı verilir. 

� KLĐMATOLOJĐ: Đklimi inceleyen bilim dalıdır.  

ĐKLĐM ELEMANLARI NELERDĐR 

� SICAKLIK 

� BASINÇ VE RÜZGARLAR 

� NEMLĐLĐK VE YAĞIŞ 

SICAKLIK:  Bir maddenin moleküllerinin ortalama kinetik enerjisidir.termo metre ile 
ölçülür.  

ISI: Bir madde molekülünün sahip olduğu potansiyel ve kinetik enerjileri toplamıdır. 
Kalorimetre kabı ile ölçülür. Dünya; güneşin uzaya yaydığı enerjinin yaklaşık 2 milyonda 
birini alır. Buna rağmen güneşten yeryüzüne 1 dakikada gelen enerji, insanların bir yılda 
tükettikleri enerjinin toplamından fazladır. 
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� Güneşten gelen enerji ışık enerjisi şeklindedir. Işınlarla taşınan enerjinin%25’i da 
uğrar,%15’i atmosfer tarafından tutulan zararlı ışınlardır. ışınların ancak %35’i 
yeryüzüne ulaşır. Bunun da %27’si yeri ısıtırken,%8’i yeryüzüne çarptıktan sonra 
tekrar yansır. 

Sıcaklığa Etki Eden Etmenler 

� Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı 

� Yükselti 

� Atmosferin nem derecesi 

� Karaların ve denizlerin dağılımı 

� Deniz akıntıları 

� Rüzgarlar 

� Bitki örtüsü 

� Basınç: birim yüzeye etki eden kuvvettir. 

� Hava basıncı: Atmosferi oluşturan gazların belli bir ağırlığı vardır. Bu gazların yer 
ekminin etkisiyle cisimler üzerine uyguladığı kuvvet hava basıncıdır. Hava basıncı 
0ºC deniz seviyesinde ölçmüş ve 1atm olarak kabul edilmiştir.  

      1atm76cmhg=760 Torr= 1,01 3 Bar= 101325 Pa 

� Yüksek basınç: 76cmhg’nin üzerindeki hava basıncına yüksek basınç denir. 

� Alçak basınç: 76cmhg’nin altındaki basınçlara denir. 

� Barometre: Açık hava basıncını ölçer. 

� Rüzgarlar: Atmosferdeki basınç farklarından oluşan yatay yönlü hava hareketleridir. 

� Anemometre: Rüzgarın hızını ölçmeye yarayan alettir.  

Yeryüzünde Hava Basıncının Dağılışını Etkileyen Etmenler 

� Yükseklik: Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça basınç azalır. 

� Yerçekimi: Yer çekimi ekvatordan kutuplara gidildikçe artar. Artan yer çekimiyle 
basınçta enlemden enleme artar. 

� Sıcaklık: Isınan hava genleşip yükselir,basınç azalır. 

� Dinamik etmenler: Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucunda hava kütleleri 
30º enlemlerinde yığılarak alçalır; 60º enlemlerinde ise seyrelerek yükselir, böylece 
dinamik yüksek ve alçak basınçlar oluşur.  

Nemlilik Ve Yağış  

� Su, canlıların ihtiyaç duyduğu en önemli maddelerden biridir. Havadaki su buharının 
kaynağı; yeryüzündeki sular ve bitkilerdir. 

� Nem: Havada bulunan su buharına nem adı verilir. 

� Higrometre: Nem miktarını ölçen alettir. 

� Mutlak Nem: 1m havanın içindeki nemin gram cinsinden değerine mutlak nem denir. 
Mutlak nem miktarı, sıcaklıkla doğru orantılı olarak artar. 

� Bağıl Nem: Havanın taşıyabileceği nem miktarı sıcaklığa göre değişir ve sınırlıdır. 1m 
havanın sabit sıcaklıkta taşıyabileceği nem miktarına DOYMA NOKTASI denir. 
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Bağıl nem, mutlak nem ile doyma miktarı arasındaki orandır. Bu oran % olarak ifade 
edilir. Bağıl nem = Mutlak nem         x 100 

        Doyma Noktası 

 

� Yoğunlaşma:  Havada gözle görülemeyen nemin, su zerrecikleri veya buz kristalleri 
haline geçmesidir. 

� Sis:  Yoğunlaşmanın yeryüzüne yakın hava tabakalarında meydana gelmesiyle oluşur. 

� Bulut: Yoğunlaşmanın yeryüzünden yükseklerde meydana gelmesiyle oluşur. 

� Yağış:  Havadaki su buharının katı veya sıvı halde yeryüzüne düşmesidir. 

� Yağış Çeşitleri: Yağmur, kar, çiğ, kırağı, kırç 

Oluşum Nedenlerine Göre Yağış Çeşitleri: 

� Yamaç yağışları 

� Soğuk cephe yağışları 

� Sıcak cephe yağışları 

� Kavuşmuş cephe yağışları 

� Yükselim (Konveksiyon) Yağışları  

YERYÜZÜNDE GÖRÜLEN BAŞLICA ĐKLĐM TĐPLERĐ 

Yeryüzünde görülen başlıca iklim tipleri ve bunlara uyum sağlamış olan doğal bitki örtüleri 
şunlardır. 

1. Sıcak Đklimler :  

a)Ekvatoral Đklim  

B)Tropikal Đklim 

2. Kurak Đklim :  

a)Soğuk kurak iklim  

b)Sıcak kurak iklim  

3. Ilıman Đklim:  

a)Ilıman Đklimin Okyanusa Tipi  

B)Ilıman Đklimin Karasal Tipi  

C)Akdeniz Đklimi 

4. Muson Đklimi 

5. Soğuk iklim:  

A)Kutup Altı Đklimi  

B)Kutup Đklimi 

1.SICAK ĐKLĐM: Ekvator ve dönenceler arasında kalan alanlarda etkilidir.lki iklim çeşidi 
gösterir. 

a) Ekvatoral Đklim: Ekvator ve yakın çevresinde görülür. Afrika Kongo havzası, Güney 
Amerika’da Amazon havzası, Gine Körfezi kıyıları ve Endonezya ekvatoral iklimin 
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görüldüğü alanlardır. Yıllık sıcaklık farkı çok azdır. Yağışlar bol ve düzenlidir. Đklimin sıcak 
nemli olmasından dolayı her mevsim yeşil kalabilen yağmur ormanları yer alır. Bu 
ormanlardaki ağaçlar çok uzun ve geniş yapraklıdır. 

Tropikal Đklim: Ekvatoral iklim bölgesinin kuzey ve güneyinde iki kuşak halinde görülür. 
Etkili olduğu yerler; Sudan, Nijerya, Peru, Venezuela ve Kolombiya’dır. Yıllık sıcaklık farkı 
3-5ºC arasındadır. Yağışlar düzensizdir. Doğal bitki örtüsü, yaz ayları ile yeşeren gür ve uzun 
boylu otlardan oluşan savanlardır. 

2. KURAK ĐKLĐM: Bu iklimler yağışların çok az olduğu alanlarda görülür ve sıcaklığına 
göre ikiye ayrılır. 

a) Sıcak Kurak Đklim: Dönenceler üzerinde ve Orta Kuşak’taki karaların iç kesimlerinde 
etkilidir. Afrika’da Büyük Sahara, Asya’da, Arabistan Yarımadasın, Avustralya’nın iç 
kesimlerinde görülür. Yağış çok azdır. Bu iklimin etkili olduğu çöl bölgeleri, bitki örtüsü 
bakımından fakirdir. Yer altı sularının yüzeye çıktığı vahalarda yeşillikler,kurak çalılıklar ile 
taşlık çöllerde kaktüsler yer alır. 

b)Soğuk Kurak Đklim: Sürekli buzlarla kaplı olan kutuplarda,hava çok soğuk ve 
kuraktır.Kutup bölgeleri çok az yağış aldığı için soğuk çöller olarak kabul edilir.Bu olumsuz 
şartlar nedeniyle bitki örtüsünden yoksundur.  

3.ILIMAN ĐKLĐM:Tropikal iklim bölgeleriyle soğuk iklim bölgeleri arasında etkili olan bu 
kuşakta üç iklim tipi görülür. 

a)Ilıman Đklimin Okyanusal Tipi: Orta kuşaktaki batı kıyılarında,özellikle Batı Avrupa ve 
Batı Kanada kıyılarında görülür ılık ve yağışlı,yazlar ise serin geçer.Geniş ve iğne yapraklı 
ağaçlardan oluşan ormanlar ve yer yer görülen çayırlar doğal bitki örtüsüdür.  

b)Ilıman Đklimin Karasal Tipi: Orta kuşakta deniz etkisinin görülmediği karaların iç 
kesimlerinde etkilidir. Doğu Avrupa, Sibirya ve Kanada’nın iç kesimlerinde görülür. Yazlar 
kısa ve sıcaktır. Kışlar ise soğuk ve uzun sürer. Yüksek kesimlerde iğne yapraklı ağaçlardan 
oluşan tayga ormanları bulunur 

c)Akdeniz Đklimi: Akdeniz çevresi, Afrika ve Avustralya’nın güneydoğu kıyıları, Orta Şili ile 
Kuzey Amerika’nın Kaliforniya kıyılarında görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve 
yağışlı geçer. Bitki örtüsü yaprağını dökmeyen kısa boylu bodur ağaçlar ve çalılıklardan 
oluşan makilerdir. 

4.MUSON ĐKLĐMĐ: Muson rüzgarlarının estiği güney,güneydoğu ve doğu Asya da : 
görülür.Hindistan ve Çin’in güneyinde görülür.Muson rüzgarları, yazın denizlerden karaya 
doğru eserek bol yağış bırakır.Bu nedenle yazlar yağışlı ve sıcak geçer.Kışlar ise 
kuraktır.Yağışın fazla olduğu yerlerde,yazın yeşillenen geniş yapraklı ağaçlardan oluşan 
muson ormanları;yağışın az olduğu yerlerde ise yer yer savanlar görülür.  

5.SOĞUK ĐKLĐM: Kutup bölgeleri ile bu bölgelerin çevresinde görülen soğuk iklimler ikiye 
ayrılır. 

A)Kutup Altı Đklimi: Avrupa ve Sibirya’nın kuzeyi Grönland adası kıyıları ve Kanada’nın 
kuzeyinde görülür.Sıcaklık yıl boyunca düşüktür.Toprak uzun süre donmuş durumdadır.Yazın 
karlar ve buzlar kısa bir süre erir,bataklıklar oluşur.Doğal bitki örtüsü,bazı yosun çeşitleri ile 
soğuğa dayanıklı kurakçıl çalılardan oluşan tundradır. 

B)Kutup Đklimi: Kuzey yarım kürede Grönland adası ile güney yarım kürede Antartika 
kıtasında görülür.Yıl boyunca sıcaklık 0°C’nin altındadır.Yağış son derece az ve kar 
şeklindedir.Çok soğuk ve kurak olan kutuplar,bitki örtüsünden yoksundur. 

TURKIYE’DE ĐKLĐM ELEMANLARI: 
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Ilıman iklim kuşağında olan Türkiye, Akdeniz ikliminin yayılış alanı içindedir. Bununla 
birlikte yurdumuzda enlem,yükselti,yüzey şekilleri, denizden etkileri gibi faktörlerin 
etkileriyle birbirinden belirgin farklarla ayrılan iklim tipleri görülür. Ayrıca yurdumuzu 
etkileyen hava kütleleri ile alçak ve yüksek basınç merkezlerinin de ülkemizde etkisi 
büyüktür. Ülkemizde iklim tipleri üzerinde etkili olan başlıca iklim elemanları şunlardır: 

Sıcaklık: Türkiye’de sıcaklığın dağılışını, kuzey-güney doğrultusunda enlem farkı, batı- doğu 
doğrultusunda denizden uzaklık ve yükseltinin artması etkiler. Ülkemizin yıllık ortalama 
sıcaklık dağılış haritası incelendiğinde şu özellikler görülür: 

Enlemin etkisiyle sıcaklık, kuzeyden güneye doğru artar. 

� Kıyılar iç kesimlere göre daha sıcaktır. Bunun başlıca nedeni; denizin ılıtıcı etkisidir. 

� Kıyılardan iç kesimlere doğru gidildikçe karasallık artar ve sıcaklık azalır. 

� Đç kesimlerde, sıcaklığın batıdan doğuya doğru gidildikçe azalmasında; denizlerden 
uzaklaşma ve yükseltinin artması başta etkendir. 

� Ülkemizin büyük kısmında (Doğu Anadolu'nun yüksek yerleri hariç) yıllık ortalama 
sıcaklıklar 80C'nin üzerindedir. 

© Temmuz ayında sıcaklık genel olarak her yerinde yüksektir. En yüksek sıcaklıklar; enlem, 
karasallık ve güneyden gelen sıcak ve kurak hava kütlelerinin etkisiyle Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde ölçülür. 
© Ocak ayında, coğrafi bölgelerimiz arasında büyük sıcaklık farkları görülür. Kıyılardan iç 
kesimlere gedildikçe sıcaklık hızla azalır. Çünkü buralar deniz etkisinden uzak olup sık sık 
soğuk hava kütlelerinin etkisinde kalmaktadır. Türkiye, genel atmosfer dolaşımı içerisinde yer 
alan çeşitli basınç merkezleri ile bunların meydana getirdiği rüzgarların etkisi altında kalır. 
Ülkemizde sıcaklık ve basınç şartlarını etkileyen yüksek ve alçak basınç alanları şunlardır: 
 

1. Yüksek basınç (antisiklon) alanları: 
a.   Sibirya yüksek basınç merkezi 
b.  Azor yüksek basınç merkezi 
c.   Afrika'nın kuzeyindeki yüksek basınç merkezi 
d.   Karadeniz'in batısındaki yüksek basınç merkezi 

2. Alçak basınç (siklon) alanları 
a.   Basra alçak basınç merkezi 
b.   Đzlanda alçak basınç merkezi 
c.   Karadeniz'in doğusundaki alçak basınç merkezi 
d.  Akdeniz'in doğusundaki alçak basınç merkezi 
 

Kış mevsiminde , Türkiye'yi etkileyen basınç merkezleri; Sibirya yüksek basıncı ile Đzlanda 
alçak basıncıdır. Ülkemizde kış şartları Sibirya yüksek basınç merkezinin güçlü veya zayıf 
olmasına göre değişir. Sibirya yüksek basıncı güçlü olursa, kışlar çok soğuk ve az yağışlı 
geçer. Sibirya yüksek basınç merkezi, Azor yüksek basınç merkezi ile birleşirse hava sıcaklığı 
çok azalır ve kuru soğuklar olur. Buna karşılık, Sibirya yüksek basınç merkezi etkili olamazsa 
Đzlanda alçak basınç merkezi etkili olur ve kışlar daha ılı ve yağılı geçer. Yaz mevsiminde, 
kutupsal hava kütleleri tamamen kuzeye çekildikleri için ülkemiz güneyden gelen sıcak hava 
kütlelerinin etkisinde kalır. Bunlar; Azor yüksek basıncı ile Doğu Akdeniz alçak basıncı ve 
Basra alçak basıncıdır. Azor yüksek basıncı, yazın, Türkiye'yi bütünüyle etkisi altına alır. 
Bundan dolayı yurdumuzun büyük bir bölümünde bu mevsim kurak geçer. Zaman zaman 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi üzerinden gelerek etkili olan Basra alçak basıncı, yazın, 
kavurucu sıcaklıkların görülmesine neden olur. 
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•    Yurdumuzdaki iklim şartlarını etkileyen başlıca faktörler hava kütleleriyle basınç ve 
rüzgarlardır. Bunların yanı sıra yükseklik, dağların doğrultusu ve bakı durumu ile denizlere 
olan uzaklık gibi etmenlerin etkisiyle yurdumuzda çeşitli yerel rüzgarlar oluşmuştur. Bu yerel 
rüzgarlar, meydana geliş şekilleri ve esiş yönleriyle çeşitli isimler alır. Yaz mevsiminde 
denizlerle karalar arasında, günlük ısınma ve basınç farkından dolayı kıyı meltemleri oluşur. 
Bunlara, Ege kıyılarında imbat adı verilir. Ülkemizin engebeli olması nedeniyle dağların 
yamaçlarında dağ ve vadi meltemleri sıkça görülür. Kışın Doğu Karadeniz Dağları'nda; yazın 
Batı Toroslar'da fön rüzgarları etkili olur. Yıldız, poyraz, karayel kuzeyden esen soğuk 
rüzgarlardır. Bu rüzgarlar genellikle Marmara ve Karadeniz kıyılarında etkili olur. Lodos, 
Kıble ve Keşişleme ise güneyden esen sıcak rüzgarlardır. Lodos, Marmara, Ege ve Karadeniz 
Bölgelerini etkiler. Daha çok Güney ve Güneydoğu Anadolu’yu etkileyen, sıcak ve kuru 
olarak esen rüzgara Sam Yeli adı verilir. 

Nemlilik ve Yağış 

Türkiye’de yıllık ortalama yağış miktarının dağılışı, bölgeden bölgeye değişir. 

Birbirine yakın olan yöreler arasında bile önemli farklılıklar görülür. Ülkemizde yağışın 
dağılışı üzerinde etkili olan başlıca faktörler şunlardır: 

� Dağ sıralarının uzanış yönleri, yükselti ve bakı durumu, 

� Çevresindeki denizlere olan uzaklık durumu, 

� Kışın etkili olan soğuk hava kütleleri, 

� Yazın güneyden gelen sıcak hava kütleleridir. 

Bu etkenlere bağlı olarak; Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yamaç yağışları; 

Đç Anadolu’da yükselim yağışları; ülke genelinde ise cephe yağışları daha fazla etkilidir. 

Yurdumuzda yağışın yıl içindeki dağılımı düzenli değildir. Yağış miktarı bazı yıllarda 
artarken bazı yıllarda azalır. Güneydoğu Anadolu ve Đç Anadolu en kurak bölgelerimizdir. 

Đklim değişikliklerine sebep olan başlıca etmenler: 

1. Sera etkisi 

2. Küresel ısınma 

3. Ozon tabakası ve Tahribatı  

Sera Etkisi 

Küresel ısınma veya iklim değişikliği, coğrafi bölgelerin ortalama ısı seviyesinin artması 
anlamına gelir. Isı seviyesinin artması, doğal nedenlerin yanı sıra insanların doğayı yeterince 
koruyamamalarından kaynaklanmakta olup küresel ısınmanın asıl nedeni olarak sera gazı 
olarak tanımlanan bazı gazların emisyonu neticesinde ortaya çıkan sera etkisi 
gösterilmektedir.  

Sera Etkisi Ve Đklim Değişikliği 

Güneş ışınları dünyayı ısıtarak iklimlerin de meteorolojik değişikliklerin oluşmasını sağlar. 
Buna karşılık dünya güneşten aldığı enerjinin bir kısmını yeniden atmosfere yansıtır. 

Atmosferde mevcut olan karbondioksit gazı, buhar ve bazı gazlar bir seranın camlarının 
etkisini oluşturarak bu enerjinin tamamının yeniden atmosfere dönüşünü engeller. 

Sera etkisi denilen bu oluşum ise küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerine neden olmaktadır. 
Başta karbondioksit gazı olmak üzere sera etkisi oluşturan gazların atmosfer içindeki 
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miktarları devamlı artmaktadır. Bu gazların artması ise bazı coğrafi bölgeleri soğutsa bile 
genelde küresel ısınmaya, küresel ısınma ise ekosistemin bozulmasına neden olmaktadır 

Atmosferin yapısını düzenleyerek sera gazlarının etkisini azaltan ormanların devamlı surette 
yok edilmeleri de küresel ısınmanın artmasına ve ekosistemin bozulmasına yol açmaktadır. 
Ormanların yok edilmeleri ayrıca sel felaketlerinin artmasına ve orman ortamında yaşayan 
canlıların kaybolması nedeniyle de ekosistemin bozulmasına da neden olmaktadır. 

KÜRESEL ISINMA 

Son yıllarda atmosferdeki CO2 miktarı hava kirlenmesine bağlı olarak hızla artmaktadır. 
Metan, ozon ve kloroflorokarbon (CFC) gibi sera gazları çeşitli 

insan aktiviteleri ile atmosfere katılmaktadır. Bu gazların tamamının ısı tutma özelliği vardır. 

C02 ve ısıyı tutan diğer gazların miktarındaki artış, atmosferin ısısının yükselmesine sebep 
olmaktadır. Bu da küresel ısınma olarak ifade edilir. Bu durumun, buzulların erimesi ve 
okyanusların yükselmesi gibi ciddi sonuçlar doğuracak iklim değişmelerine yol açmasından 
endişe edilmektedir. Đnsanların çeşitli faaliyetlerinin küresel ısınmaya katkısı şöyledir: 

� Enerji kullanımı %49, 

� Endüstrileşme %24, 

� Ormansızlaşma %14, 

� Tarım %13’tür. 

C02 dışında diğer gazlarda küresel ısınmaya neden olmaktadır. Bu gazlar içinde en önemlileri 
su buharı (H20). Bunları, metan (CH4), diazotoksit (N20) ve pek çok endüstriyel işlemde 
kullanılan kloroflorokarbonlar (CFC izler. 

KÜRESEL ISINMA HAYATIMIZI NASIL DEĞĐŞTĐRECEK 

Gerek küresel ısınma gerekse sera etkisi nedeniyle iklim değişikliği gözlenecek,dünya 
ısınacak,kuraklık,seller,olağanüstü hava koşulları gözlenecektir.Tüm bunların sebebi ise 
insanlardır.Bunlardan bazıları şu şekilde açıklanır: 

Đklim değişikliği : Dünyanın ısısı düzenli olarak artıyor. Küresel ortalama yüzey ısısı şu anda 
15 santigrat derece civarında. Jeolojik ve diğer bilimsel kanıtlar, geçmişte yüzey ısısının en 
yüksek 27 santigrat, en düşük de 7 santigrat derece olduğunu gösteriyor. 

Fakat bilim adamları doğal dengenin, insanlardan kaynaklanan yoğun bir ısınma süreciyle 
bozulduğunu ve bu durumun dünyadaki hayatın büyük bölümünün tabi olduğu iklimin 
istikrarı için önemli çıkarımlara yol açacağını söylüyor. 

Isınmanın kanıtı: Sıcaklık kayıtları 19’uncu yüzyıl sonlarında tutulmaya başlandı. Ortalama 
küresel sıcaklık 20’nci yüzyılda yaklaşık 0.6 santigrat derece arttı. Sıcaklığın artmasıyla 
buzulların erimesi nedeniyle deniz seviyeleri de 10-20 santimetre arasında yükseldi. 

Arktik deniz buzları, son birkaç 10 yılın yaz ve sonbahar döneminde yaklaşık yüzde 40’a 
varan oranda inceldi. Buna karşılık Antarktika’nın bazı bölümleri daha da soğudu. Yüzey ısısı 
ve troposferdeki ısı arasında bazı çelişkiler göze çarpıyor. 

Sıcaklık ne kadar yükselecek : Sera etkisi yaratan gazların salımı engellenmezse, 2100’e 
kadar ortalama küresel sıcaklık 1.4-5.8 santigrat derece artacak. Olayın vehameti şöyle 
açıklanabilir: Medeniyetin ortaya çıkışından beri küresel ortalama sıcaklık sadece 1 santigrat 
derece arttı. Sera etkisi yaratan gazların salımı hemen kesilse bile, bilim adamları etkinin uzun 
bir süre daha devam edeceğini söylüyor. Çünkü büyük buz ve su parçalarını da içeren iklim 
sisteminin normale dönmesi yüzlerce yıl alabilir. 
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Hava durumu : Küresel anlamda çok daha sert hava olayları ortaya çıkacak. Kıyı bölgelerde 
yağış miktarı artarken, iç bölgelerde sıcak havanın etkisiyle kuraklık baş gösterecek. 

Artan fırtınalar ve deniz seviyeleri nedeniyle daha çok sel meydana gelecek. Bununla birlikte, 
hava sıcaklıkları bölgelere göre çok büyük farklılıklar gösterecek. Ve bu durumun sonuçları 
tahmin edilmeyecek kadar güç meye neden olabilir 

Küresel anlamda çok daha sert hava olayları ortaya çıkacak. 

KÜRESEL ISINMANIN TÜRKĐYE’YE ETKĐSĐ,  

2030’UN KURAK ÜLKESĐ TÜRKĐYE 

Küresel Đklim Modelleri ile yapılan projeksiyonlara göre 2030 yılında Türkiye’nin büyük 
kısmı oldukça kuru ve sıcak bir iklimin etkisine girecek. Sıcaklıklar kışın 2, yazın ise 2 ila 3 
derece artacak. Bununla birlikte Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de özellikle gece 
sıcaklıklarında önemli artışların olduğu belirlendi. 

DENĐZLER YÜKSELECEK 

Küresel ısınmanın sonucu, ısınarak genişleyen deniz suları ile birlikte kutup ve dağ 
buzullarındaki erime nedeniyle deniz suyu seviyeleri yükseliyor. Deniz seviyelerindeki 
yükselme bu yüzyılın sonuna kadar 65-100 cm’ye ulaşabilecek. 

SAHĐLLER KAYBOLACAK 

Deniz su seviyesinin yılda bir kaç mm yükselmesi, büyük bir tehlike gibi görünmese de, çok 
önemli bir değer. Bruun Kuralı’na göre deniz seviyesinin yükselmesi erozyona neden olur. 
Deniz ne kadar yükselirse bunun 100 katı kadar uzunluktaki bir sahil erozyona uğrar. Orneğin 
ABD’nin Atlantik Okyanusu kıyılarında yükselme yılda 4 mm’dir. Böylece 10 yılda deniz 
seviyesi 4 cm yükselirken kaybedilen sahil 4 metredir. 

TUZLU DENĐZ TATLI SUYA KARIŞACAK 

Diğer Akdeniz ülkeleri gibi Türkiye için de en büyük problem, deniz seviyelerindeki 
yükselmeler olacak. Turistik plajlar ve yat limanları kullanılmaz hale gelebilecek. Tuzlu deniz 
suyu, nehirler ve yeraltı suları gibi, tatlı su kaynaklarını da yok edebilir. 

OZON KĐRLILĐĞĐ VE OZON TABAKAS1NDAKĐ DELĐNMELER 

1) OZON TABAKASI 

Dünyamızın atmosfer tabakasının üzerinde, atmosfer tabakasını çevreleyen ve üç Oksijen 
atomunun bir arada bir bağ teşkil etmesinden oluşan başka bir tabakadır. Teneffüs ettiğimiz 
havada sadece iki Oksijen bir bağ oluşturmaktadır. Bu tabakanın yerden yüksekliği tahmini 
olarak 18 kilometre ile 40 kilometre arasındadır. Genellikle stratosfer denen bölgenin tümünü 
kapsamına almaktadır. Ozon tabakası ile ilgili olarak eskiden beri çalışmalar mevcuttu. Ancak 
yoğun çalışmalar son 16 yıldan bu yana CFC gazlarının çözüşmeyerek atmosferde birikim 
yapması saptandıktan sonra başladı. 

Ozon, güneş ışınının oksijen moleküllerine çarpması ile üretilmektedir. Şöyle ki güneş 
ışınının ikili oksijen molekülüne çarpması ile bu ikili molekül iki tek oksijene ayrışır. Ayrışan 
bu iki tek oksijen havadaki diğer ikili oksijenlerle birleşerek üçlü oksijenleri (03) oluştururlar. 

 

Bundan sonraki işlem ise: 

 

Bu durumda Z diğer oluşumu temsil eder. 
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Ozon normal ışıkta yeniden ayrışarak oksijen molekülü ile oksijen atomunu oluşturur. Şöyle 
ki: 

 

Serbest kalan oksijen atomu bir başka Ozon ile birleşerek oksijen moleküllerini oluşturur. 

 

Đkinci ayrışma katalitik bir oluşum yaratarak, ayrışma ve birleşme hızını daha da artırır ve 
zincirleme bir reaksiyon başlar; H, OH, NO ve CI gibi. Bu reaktif atomlara radikal atomlar da 
denir. Aşağıdaki denklem bu reaksiyonu simgeler: 

 

Yukarıdaki denklemde Z; H, OH, NO, ve d atom ve moleküllerini temsil eder. 

Bilindiği gibi atmosferde az miktarda bulunan ozon gazı; yeryüzündeki tüm canlı varlıkları 
güneşin öldürücü ultraviole ışınlarına karşı koruyan bir kalkan görevi görmektedir. Çünkü bu 
gaz güneşten gelen ışınların büyük kısmını yansıtan bir gazdır. Eğer ozon tabakası olmasaydı, 
güneşin UV-b (yeşil) radyasyonu yeryüzüne ulaşarak canlılar üzerinde genetik zararlara yol 
açardı. Ayrıca insanlar, güneş yanığı ve cilt kanseri gibi sorunlardan kaçamazlardı... 

Atmosferdeki ozon gazı için çok hassas bir denge söz konusudur. Bu gaz atmosferin üst 
katmanlarında bir tabaka oluşturur ve bu gaz tabakası güneşten gelen öldürücü ışınları filtre 
eder. Bu sayede yeryüzüne ulaşabilen ışın miktarı canlı varlıklar için yararlı bir şekle dönüşür. 
Ancak bu gaz tabakasının incelmesi ya da delinmesi söz konusu olduğunda kendisinden 
beklenen işlevleri yerine getiremez ve güneş ışınları canlılar için gerçek bir tehlike haline 
dönüşür... 

Bunun yanısıra, güneş ışığında fotokimyasal tepkimeye giren egzos gazları, kirli havadan 
oluşan duman bulutlarında ozon ve nitrojen dioksit oluşturmaktadır. Böylece atmosferin 
yeryüzüne yakın alt kısımlarında da bir Ozon Kirliliği meydana gelmektedir... 

Son yıllarda dünyamızdaki en önemli çevre sorunlarının başında yukarıda sözünü ettiğimiz 
gibi “Ozon kirliliği” ile “Ozon tabakasındaki incelmeler ve delinmeler” gelmektedir. 

CFC GAZLARININ OZON TABAKASINA OLAN ETKĐLERĐ 

Kloroflorohidrokarbonların ozona etki şekli aşağıdaki reaksiyonlara göre gerçekleşir. 

 

Bu basamakta ayrışan klor gazı bir katalizatör olarak işlem görür ve Ozon tabakasının 
parçalanmasına neden olur. Klor gazının devirsel denklemi şöyledir: 

 

Yukarıdaki denklemden de anlaşılacağı gibi sonucun aynı olmasına karşın ikili oksijene bir 
oksijen daha eklenip üçlü oksijen oluşturulacağı yerde iki adet üçlü oksijen hedef alınır ve 
parçalanmalar bu şekilde katlanır. 

ATMOSFERDEKĐ OZONU NĐÇĐN DĐKKATE ALMALIYIZ? 
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Stratosferdeki ozon, güneşin biyolojik olarak zararlı UV radyasyonun bir kısmını absorbe 
eder. Bu yararlı rolü nedeniyle stratosferik ozon “Đyi Ozon” olarak değerlendirilir. Buna 
karşın, kirleticiler nedeniyle oluşan yer yüzeyindeki ozon, insan, bitki ve hayvan yaşamı için 
zararlı olabileceğinden “ Kötü Ozon” olarak değerlendirilir. Atmosferin alt kesimlerinde 
doğal olarak oluşan bir kısım ozon, kirleticilerin atmosferden uzaklaştırılmasına yardım ettiği 
için faydalıdır. 

Ozon Tabakasındaki Đncelmenin Sonuçları 

Ozon deliğinin ana sonucu yeryüzüne daha fazla UV ışınının (özellikle çok tehlikeli olan UV-
B) ulaşmasıdır. 

UV ışınları güneş yanıklarına, deri kanserine sebep olabilir, gözlere zarar verebilir (katarakt) 
ve insanlarda bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Bilindiği gibi bağışıklık 
sistemi hastalıklara karşı koymamızı sağlayan bir sistemdir. Bu sistem zayıfladığı zaman 
hastalıklarla savaşma yeteneğimiz de zayıflamış olacaktır. 

UV ışınları sadece sağlığımızı etkilemekle kalmaz çevre üzerine de olumsuz etki yapabilir. 
Tarımsal üretimi azaltabilir, ayrıca deniz besin zincirini bozarak balık nüfusunu etkiler 

 

OZON TÜKENMESĐNĐN YERYÜZÜNDEKĐ YAŞAMA ETKĐSĐ 

Đnsanlar Üzerindeki Etkileri : Ultraviyole (UV) radyasyonun cilt kanseri de dahil pek çok 
insan sağlığı problemleriyle bağıntılı olduğu bilinmektedir. Cilt kanserinin ana sebebi çok 
fazla güneş ışığıdır. Güneşin yakıcı ışınları gözlere de zarar verebilir. Deliller uzun süreli 
güneş ışınlarına maruz kalmanın görmeyi azaltan ve sürekli körlüğün başlıca nedeni olan, 
gözbebeklerini örten kataraktı başlattığını göstermektedir. 

Bitkiler Uzerindeki Etkileri : Aşırı UV-B, hemen hemen bütün yeşil bitkilerin büyüme 
süreçlerine mani olur. Küresel ozon kayıplarının bitki türlerindeki zayiatları başlatabileceği 
endişesi vardır ve bunun sonucu küresel yiyecek stoklarının azalması olacaktır. 

Su Kaynakları ve Su Hayatı Uzerindeki Etkileri : Okyanus yüzeyi yakınlarındaki hayat UV 
zararlarına karşı çok hassastır. Artan UV-B radyasyonun; besin zincirinde balinalar ve 
insanlar da dahil büyük balıklar, kuşlar ve memeliler tarafından tüketilen küçük balıklar için 
temel yiyecek maddesi olan planktonların büyüme oranlarına mani olduğu ve fotosentezi 
zayıflattığı görüldü. Özellikle deniz kestanelerinin duyarlı türlerinde DNA’da öldürücü 
zararlar ortaya çıkmaktadır. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME SORULARI 

AÇIK UÇLU SORULAR 

1 .Atmosfer hangi tabakalardan oluşur?Kısaca açıklayınız. 

2.Yeryüzündeki başlıca iklim tipleri nelerdir?Açıklayınız. 

3.Đklimi etkileyen faktörler nelerdir? 

TEST 

1.Aşağıda belirtilen olaylardan hangisi üzerinde yeryüzündeki kara ve deniz dağılışının etkisi 
yoktur? 

A) Kuzey Yarım Küre de ortalama sıcaklığın fazla olması.  

B) Sıcaklık farklarının Güney Yarım Küre de az olması.  



 74 

C) Kuzey Yarım Küre de daha fazla çöl olması.  

D) lzotermlerin Kuzey Yarım Küre de daha fazla sapmaya uğraması.  

E) Orta kuşaktaki kıtaların batı kıyılarının,ayrı enlemdeki doğu kıyılarından daha 
sıcak olması. 

2.Aşağıdaki iklim tipleri ve doğal bitki örtüsü eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? 

A) Kutup altı — tundra  

B) Akdeniz — maki  

C) Tropikal sayan  

D) Orta kuşak okyanus — orman  

E) Muson tayga 

3. Đç Anadolu Bölgesinin,Doğu Anadolu’ya göre daha az yağış almasının nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bitki örtüsünün daha fakir olması 

B) Alçalıcı hava kütlelerinin etkisinde olması 

C) Deniz etkisinden uzak olması 

D) Ortalama yükseltisinin daha az olması 

E) Akarsu ağının daha zayıf olması 

 

BOŞLUK DOLDURMA SORULARI 

1.Đklimi oluşturan hava olayları……………. meydana gelir. 

2.Stratosfer ile kemosfer arasındaki tabakaya…………….. denir. 

3.Sıcak iklim kuşağı içerisinde……… ve………. iklim tipleri bulunur. 

 

KAYNAKLAR 

� PETRUCCĐ GENEL KĐMYA 1 

� www.biltektubitak.gov.tr 

� www.e-cocırafva.com.tr 

� www.internethaber.com 

� Lise coğrafya (MEB yayınları) 
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KONU: Ozon tabakası, Klorofloro karbonlar ve Pestisitler  

SÜRE: 10 DERS SAATĐ 

1 Saat: Konunun önemi,özelliklerinin açıklanması ve öğrencinin hazır 

bulunuşluğunun ölçülmesi  
8 Saat: Belirtilen hedeflerin uygulanması     
1 Saat: Genel değerlendirme 

Hedef l:Ozon ve ozon tabakasını kavrayabilme 
 

1. Ozon açıklanır. 
2. Đyi ve kötü  ozon tanımlanır. 
3. Atmosferdeki yeri açıklanır. 
4. Ozon tabakasının dünya çevresindeki dağılımı anlatılır. 
5. Ozon tabakasının kalınlığı nasıl ölçüldüğü aktarılır. 
6. Ozon tabakası bizleri UV radyasyondan nasıl koruduğu belirtilir. 
7. “Ozon Deliği” ve keşfi açıklanır, ozonun tükenmesine değinilir. 

 
Hedef 2:Ozon tüketen maddeleri kavrayabilme 
 

1. Kloroflorokarbonlar (CFCs) açıklanır. 
2. Halonlar, karbontetraklorid, metil kloroform, hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs) 

açıklanır. 
3. Ozon tükenmesi durdurulup durdurulmadığı tartışılır. 
4. Ozon tükenmesinin atmosfer üzerindeki etkileri ve ozon tükenmesinin yeryüzündeki 

yaşama etkisi açıklanır. 
5. Ozon tabakasını korumak için neler yapılıyor açıklanır. 
6. Ozon tabakası kalınlaşması açıklanır. 
7. Pestisitler tanımlanır. 

HEDEFLERE YÖNELĐK YÖNTEMLER 

• Đmkanlar dahilinde kullanılacak eğitim araçlarıyla 
(kitap,bilgisayar,projektör,harita...) konunun açık bir biçimde anlatılması. 

• Konu hakkında örnekler vererek öğrencilerin derse ilgisini arttırmak ve not 
tutturmak. 

• Güncelleştirme 
• Bire bir diyalog 
• Soru ve cevap yöntemi ile tartışma ortamı sağlamak. 
• Ödüllendirme (kanaat notu)  

Renksiz, keskin kokulu bir gaz olan Ozon aynı zamanda oksijenin kimyasal bir türevidir. 
Oksijen atmosferde; oksijen atomu (O), oksijen molekülü (02) ve ozon (03) olarak üç değişik 
biçimde bulunur ve ozon normal oksijenden daha az kararlıdır. 

 
Yüksek enerjiye sahip güneş ışınlarının normal oksijen moleküllerine (02) çarpmasıyla 
ortaya çıkan oksijen atomlarının (O) diğer oksijen molekülleriyle (02) birleşmesi 
sonucunda ozon (03) meydana gelir. 
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Đyi ve Kötü Ozon Nedir? 

Đyi ozon tüm ozonun %90fıdır ve aynı zamanda stratosferik ozon olarak da adlandırılır. 
Stratosferdeki ozonun oluşturduğu tabaka, doğal bir filtre vazifesi görerek yeryüzündeki tüm 
yaşam türlerini güneşin zararlı UV ışınlarına karşı koruduğu için "iyi ozon" dur. Ozon 
tabakası olmasaydı birçok insan cilt kanseri, katarakt gibi hastalıklara yakalanacaktı, 
hayvanlar ve tarım ürünleriyle bitkilerin yanı sıra okyanusların üst seviyelerindeki canlı 
organizmalar da bundan zarar göreceklerdi. 
 
Diğer %10’ luk miktar ise "kötü ozon" dur ve araç egzosları ve endüstriyel emisyonların 
oluşturduğu uçucu organik karışımların ve de nitrojen sitlerin havaya karışmasıyla ortaya 
çıkan insan aktivitelerinin sebep olduğu ciddi bir hava kirliliğiyle yer seviyesinde oluşur. 
Özellikle yazın sıcak günlerinde uçucu organik karışımlar ve nitrojen sitler güneş ışınlarıyla 
reaksiyona girdiklerinde "duman" olarak isimlendirilen tehlikeli bir "kentsel-endüstriyel pus" 
halini alırlar. Kısaca yeryüzündeki ozon, fotokimyasal dumanın anahtar bileşenidir. 

Atmosferdeki yeri 
 
Tüm ozonun yaklaşık %90’ı en yüksek konsantrasyona yaklaşık 25 km yükseklikte ulaşarak 
dünya yüzeyinden 15-45 km yukarıda stratosfer olarak bilinen yukarı atmosferin çok soğuk 
bir tabakasında saçılmış halde bulunur ve yaklaşık 20 km kalınlığındaki bu tabakaya ozon 
tabakası adı verilir. Her 100.000 molekülde sadece bir tane olması ozonun seyrek bir gaz 
olduğunu açıklamaktadır. Eğer saf ozon dünya yüzeyine taşınsaydı, hava basıncı ve sıcaklık 
şartlarıyla sıkıştırılan ozon yaklaşık 3 mm kalınlığında bir bant oluşturacaktı. Bu kadar az 
miktarda bulunmasına rağmen ozon yeryüzündeki biyolojik olaylarda başlıca rolü 
oynamaktadır. 

Ozon Tabakasının Dünya Çevresindeki Dağılımı 
 
Ozon tabakası dünya çevresinde eşit olarak dağılmamıştır. Dünya yüzeyi üzerinde herhangi bir 
yerdeki ozon miktarı; doğal olarak enlemle, mevsimlerle ve günden güne değişim 
gösterir.Genelde normal şartlar altında ozon tabakası kutuplar üzerinde en kalın ve ekvator 
etrafında en incedir. Güneş radyasyonu çok daha dolaysız ve buna bağlı olarak da çok daha 
şiddetli olduğundan stratosferik ozon ekvator üzerinde yüksek miktarlarda üretilir. Buna 
karşılık stratosferik rüzgarlar ve farklı stratosferik basınçlar, ozonun ekvatordan kutuplara 
doğru hareket etmesine neden olurlar. 

Ozon Tabakasının Kalınlığı Nasıl Ölçülür? 
 
Ozon tabakası görünmez bir kalkan olmasına rağmen, bilim adamları onu ölçmek için çok 
sayıda yol buldular. Bu yollardan biri ölçüm aletlerini atmosfere taşıyan ve elde edilen bilgiyi 
dünyaya gönderen helyumla doldurulmuş balonların kullanılmasıdır. Stratosferik ozon 
seviyeleri yeryüzüne bağlı aletlerle de roketler, uydular ve yüksek irtifa balonları kadar iyi 
ölçülebilmektedir. 
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Dünya yüzeyinde belirli bir miktarın üzerindeki ozon çokluğu; 100 Dobson Ünitesi (100DU=l 
mm) deniz seviyesindeki net ozon kalınlığı olmak üzere, Dobson Ünitesi ile ölçülür. Tipik bir 
ozon kolonu yaklaşık olarak 300 DU ‘ne eşittir. Ozon konsantrasyonu normalde; baharda kutup 
bölgelerinde 500 DU ‘nden daha fazla, yıl boyunca ekvatorda 250 DU ‘den daha az 
değişmektedir. 
 
1980’den beri ozon tabakasının kalınlığında doğal olmayan değişiklikler ölçülmektedir. 
Ozonun dikkate değer en düşük bahar zamanı seviyesi son yıllarda Antarktika'da 
kaydedilmiştir. 

Ozon Tabakası Bizleri UV Radyasyondan Nasıl Korur? 
 
Stratosferdeki ozon ve oksijen, UV-B' nin çoğunu ve UV-C’nin tamamını yutarak dünya 
yüzeyindeki yaşamı korur. Eğer aksi söz konusu olsaydı tüm bu  zararlı ışınlar dünya yüzeyine 
erişebileceklerdi. 
 
Güneşin UV-B ve UV-C ışınları stratosfere girdiklerinde, ozon ve oksijen molekülleriyle 
çarpışırlar. UV-B radyasyon sadece ozonu parçalamaya yetecek enerjiye sahipken, UV-C 
radyasyon ozon ve oksijen moleküllerini parçalamaya yetecek enerjiyi elinde bulundurur. Bu 
süreçler esnasında UV-B radyasyon salınır ve çevreleyen atmosfer tarafından yutulur ve 
böylece dünya yüzeyine erişmesi önlenir.Bu reaksiyonlar esnasında ozon stratosferdeki doğal 
bir dengenin sonucu olarak hem üretilir hem de yok edilir. 

Ozon Deliği’ ni Keşfetmek 
 
Ozon tabakasındaki incelme giderek daha geniş bir alan üzerine yayılmaktadır, yani 
Antarktik Kıtası'ndan daha öteye Güney Amerika'nın ucuna dek erişmektedir. Đlk 
keşfedildiğinde Eylül-Ekim olmak üzere iki aylık bir periyotta görülürken günümüzde deliğin 
(incelmenin) varlığının Eylül-Aralık ayları arasında daha uzun bir periyotta devam ettiği 
görülmektedir. 
 
Antarktik ozon deliğinin keşfinden sonra bilim adamları Arktikteki ozon seviyesinde, Güney 
Kutbu üzerindekinden çok daha az miktarda olmakla beraber, yine de önemli sayılabilecek 
azalmalara dair ip uçları buldular. Her yıl düzenli olarak beliren ve gittikçe büyüyen 
Antarktik ozon deliğine benzemeyen Kuzey Kutbu üzerindeki ozon kaybı çok daha 
değişkendir. 
 
Ozon tabakasındaki delikten bahsedildiğini şu veya bu şekilde duymuşsunuzdur. Aslına 
bakarsanız ozon "deliği" terimi, ozon moleküllerinin tamamen yok olmasını değil onların 
büyük ölçüde ve hızla azalmasını ifade etmektedir. Sonuçta ozon tabakasında ciddi 
boyutlarda bir incelme söz konusudur. Bu yüzden dünyanın neresinde olursanız olun gerçek 
bir delik göremeyeceksinizdir. 

Ozon Tükenmesi 
 
Ozon tükenmesi, stratosferik ozonun üretilmesi ve tahribi arasındaki doğal dengenin 
tahriplerden yana eğilim göstermesiyle meydana gelir. Bunun sonucunda da dünyanın 
koruyucu stratosferik ozon tabakasında ciddi bir incelme gözlemlenir. 
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Son yıllarda yapılan araştırmalar, sanayileşmiş toplumlardaki kimyasal kirlenmenin ozon 
tabakasındaki tükenmenin kaynağı olduğunu göstermiştir. Ancak şu da göz ardı edilmemelidir 
ki, ozon tabakasındaki tüm bu değişiklikleri; yukarı seviye rüzgarlarıyla taşınma ve güneş 
aktivitelerinin yanı sıra, büyük volkanik patlamalar gibi doğal nedenler de geçici olarak 
etkilemektedirler. 
 
Ozondaki ciddi tükenme Güney Kutbu üzerinde görülürken, ılımlı alanlarda daha az 
miktarlarda ve çok daha az miktarlarda da tropiklerde tükenme gözlemlenmektedir. Bu, ozon 
tabakasının doğal olarak kutuplarda daha kalın ve tropiklerde daha ince olmasından dolayı bir 
anlamda şanstır. 

Ozon Tüketen Maddeler 
 
Klimalarda, buzdolaplarında, köpüklerde, yangın söndürücülerde, endüstriyel eriyiklerde ve 
bunlara benzer diğer ürünlerde sıkça kullanılan insan yapımı kimyasal bir aile olan 
kloroflorokarbon emisyonları (CFCs) toplam stratosferik ozon tükenmesinin %80’inden daha 
fazlasının nedenini açıklar. Halonlar, karbontetraklorid, metil kloroform, 
hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs) ve metil bromür asidi tuzu da dahil olmak üzere diğer 
sentetik bileşenler de ozon tükenmesine yardım ederler. Bütün bu kimyasal maddeler, geniş 
bir klor sınıfının ve endüstriyel halokarbonlar olarak bilinen bromür içeren bileşenlerin 
üyesidirler. Tüm bu endüstriyel halokarbonlar iki nedenle etkili ozon tüketicisidirler. 
Birincisi tepkin değillerdir ki, bunun anlamı aşağı atmosferde bozulmayarak stratosfere doğru 
sürüklenebilen çok kararlı kimyasal maddeler olmalarıdır, ikincisi ise, ozonu tahrib eden 
doğal reaksiyonlara yardım etmeleridir. 
 
Şu an atmosferde kloroflorokarbonlar (CFCs) ve diğer ozon tüketen kimyasalların muazzam 
bir deposu vardır ve bunlardan bazılarının 25 ila 400 yıl arasında ömürleri vardır. Daha 
önceden atmosfere salıverilen kloroflorokarbonlar ve balonların hemen hemen tamamı hala 
atmosferdedir ve gelecekte uzun yıllar boyunca ozona zarar vermeye devam edecektirler. 
Stratosferdeki klor ve bromür konsantrasyonunun çoğalmaya devam edeceği ve 2000 yılma 
yakın bir uç noktaya ulaşacağı ve sonra yavaşça azalacağı umulmaktadır. Maksimum ozon 
kaybının ise yüzyılın dönümü esnasında meydana geleceği sanılmaktadır. 
 
Kloroflorokarbonlar (CFCs), tüm ozon tüketen maddeler içerisinde en fazla kullanılandır, tik 
olarak 1920’lerde sülfürdioksidi soğutucu bir gaz gibi kullanmak için geliştirildi. Zehirleyici 
olmamaları, yanıcı olmamaları, kararlı doğası, ısıyı emme etkinlikleri onları 20. yüzyılda 
özellikle soğutucu alanında bir numaralı seçenek yaptı. 
 
Kullanım alanları; soğutucular, araba klimaları, köpük ürünleri, yalıtım maddeleri, 
mikroçipleri ve diğer elektronik aletleri temizlemek için çözücü, steril gaz karışımlarında bir 
bileşim maddesi, sprey kutularında ileri doğru itici gibi pek çok değişik ürün yelpazesini 
içermektedir. 
 
Her yıl yaklaşık 800.000 metrik ton kloroflorokarbon (CFC) atmosfere salıverilmektedir. 
Bunların atmosferde bozulmadan kalış ömürleri 100 yıldır ve yapılan anlaşmalar sonucu tüm 
dünyada kullanımdan kaldırılma tarihi ise 1996 olarak belirlenmiştir. 
 
Hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs) da klor içerirler, fakat ozon tabakasına yerlerine 
kullanılmak üzere geliştirildikleri kloroflorokarbonlardan daha az zarar vermektedirler. Onlar, 
kuvvetli ozon tüketicilerden ozona dost kimyasallara doğru uzanan zincirde geçici bir 
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basamak sayılırlar. Genel olarak hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs), kloroflorokarbonların 
(CFCs) ozon tüketme potansiyelinin %5'inin sadece %2fsine sahiptirler. 
 
En çok kullanılan hidrokloroflorokarbon (HCFC), tüm hidrofloroklorokarbon 
kullanımının %85fini içeren HCFC-22fdir. HCFC-22 az zehirleyiciliğe ve az yanabilirliğe 
sahiptir ve enerji oranı yüksek bir soğutucudur. 
 
Kullanım alanları; ticari ve endüstriyel buzdolapları, klimalar, ısı pompaları, aerosol 
spreyler ve bazı köpük ürünleri olarak sıralanabilir. Halonlar, öncelikle yangın 
söndürmekte çok etkilidirler. Tortu bırakmazlar ve sıkça su veya diğer kimyasallarla 
tahrib edilebilen sanat eserleri gibi değerli şeyler veya hassas aletler için bir seçenektirler. 

 
Bütün uçaklar yangın kontrolü için balonlarla donatılırlar. Halonlar, insanlar için bir tehlike 
olmasalar bile çok yüksek bir ozon tüketme potansiyeline sahiptirler. Bunların etkili 
atmosferik konsantrasyonu yılda takriben %11 ile % 15 arasında artmaktadır. 
 

• Karbontetraklorid, kloroflorokarbonlarm üretiminde kullanılan temel karışım 
maddesidir. Kloroflorokarbonlarm üretim sürecinde karbontetrakloridin hemen hemen 
tamamı tüketilir veya dönüştürülür ve atmosfere kaçamazlar. Küresel olarak 
karbontetraklorid küresel ozon tükenmesine %8’den daha az katkıda bulunmaktadır. 

 
• Metilkloroform, 1950'lerde zehirli karbontetrakloridin yerine geçici olarak tanıtıldı ve 

normal koşullar altında yanmaz oluşları ve az zehirleyicilik özellikleri ile mükemmel 
temizleme güçleri nedeniyle hızla yaygın olarak kullanılır hale geldiler. 

 
• Çok yönlü olan bu kimyasal, endüstriyel çözücü olarak metal ve elektronik 

kısımları temizlemekte dünyada geniş miktarlarda kullanılır ve çoğu metal 
temizleme işlemleri sırasında doğrudan atmosfere salıverilirler. 

 
Bilim adamları, eğer bütün ülkeler ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddelerin üretimini 
ve kullanımını yakın bir gelecekte durdururlarsa ozon tabakasının yavaş yavaş kendini 
yenileyeceğini söylemektedirler. 
 
Ozon tabakasının onarımı şüphesiz bir gecede olmayacaktır. Ozon tüketen kimyasalların 
stratosfere erişmeleri uzun yılları alacaktır ve bir kere oraya ulaştıklarında da bunların 
tükenmeleri yüzyıllarla ölçülen bir zaman sürecinde gerçekleşeceğinden muhtemelen pek çok 
yıllar boyunca ozon tabakasına zarar vermeye devam edeceklerdir. 

Ozon Tükenmesinin Atmosfer Üzerindeki Etkiler 
 
Kloroflorokarbonlar dahil endüstriyel halokarbonların kullanımı atmosfer üzerinde uzun 
erişimli bir tesire sahip olacaktır.Ozon tükenmesi yukarı atmosferde yani stratosferde 
soğumaya neden olur. Bunun yanı sıra atmosferdeki karbondioksit ve sera gazları, dünyanın 
ısısını aşağı atmosferde tutarak stratosferdeki soğumaya dolaylı olarak katkıda bulunabilir ve 
Arktik ozon deliğinin oluşumunu hızlandırabilir. 
 
Ozon kaybı, UV radyasyon seviyesindeki artışın tehdidi altındaki fitoplankton olarak bilinen 
mikroskobik okyanus canlılarının yaşamlarının kaybıyla, küresel iklimi dolaylı yoldan 
etkileyebilir. Bu yaratıklar insanlar tarafından atmosfere salıverilen karbondioksitin (CO2) 
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yaklaşık %80'i için depo vazifesi görürler. Bunların yok olması karbondioksitin atmosferik 
konsantrasyonunu, sera etkisini arttırarak ve küresel iklimi etkileyerek, yükseltir. 
 
Ayrıca, fitoplanktonlar okyanuslar üzerindeki bulutların oluşumunda önemli bir kimyasal 
madde olan dimetilsülfoksid'i üretirler. Fitoplanktonlardaki bir azalma bulut modellerini ve 
küresel iklimi etkileyebilir. 
 
Ozon Tükenmesinin Yeryüzündeki Yaşama Etkisi 
 
Ozon tükenmesinin bir sonucu olarak dünyaya erişen ek UV-B radyasyon, en basit tek 
hücreli bitkilerden böceklere, balıklara, kuşlara ve memeli hayvanlara kadar insanlar da dahil 
bütün canlılar üzerinde zararlı etkilere sahip olabilir 
 
Hayvanlar Üzerindeki Etkileri: Çoğu hayvan türleri UV-B’ye karşı kalın derileri ve deri 
pigmentasyonu nedeniyle insanlara nazaran çok daha fazla korunmaya sahip olmalarına 
rağmen bazıları artan UV-B’den etkilenebilirler. UV-B evcil hayvanlarda insanlarda 
görülenlere benzer kanserlere neden olur. Gözler ve vücudun UV’ye maruz kalan pigmentsiz 
kısımları çok daha fazla risk altındadırlar. Cilt tümörleri; inekler, keçiler, koyunlar, kediler ve 
köpeklerde ve göz tümörleri; atlarda, koyunlarda, domuzlarda ve sığırlarda gözlenmektedir. 
 
Endüstriyel Materyaller Üzerindeki Etkileri: UV ışınlara maruz kalmak başta plastik 
olmak üzere belirli endüstriyel materyallere zarar verebilir. UV’ deki en ufak bir artma bu 
materyallerin dayanıklılığını azaltır ve kullanım ömürlerini kısaltır. Plastik; stadyum 
koltukları, halatlar, evlerin cepheleri ve seraların üzerindeki şeffaf örtü de dahil pek çok 
değişik amaç için dış dünyada kullanılmaktadır. Bunlar üzerindeki UV zararları kolaylıkla 
görülebilir. Örneğin; dış yüzeylerdeki plastik kolaylıkla kırılabilir, sararır ve zamanla 
çatlaklar oluşur. 
 
Hava Kirliliğinin Artması: UV ışınların yüksek miktarları; havada bulunan kirleticiler 
arasındaki kimyasal reaksiyonları hızlandırarak kentsel hava kirliliğinde bir artışa neden 
olabilir. Birçok kırsal alan, aşağı seviye rüzgarlarıyla şehirler ve endüstriyel alanlardan 
taşman kirleticilerden en az kentler kadar etkilenebilmektedirler. Kentsel duman ve yer 
seviyesindeki ozon, kaynaktan uzak mesafelerdeki ormanlara ve tarlalara da zarar verebilir. 
Artan hava kirliliği özellikle astım hastaları ve yaşlılara ciddi zararlar verebilir. 

Ozon Tabakasını Korumak için Neler Yapılıyor? 
 
Dünya ülkelerinin hükümetleri, ozon tabakasını korumak için uluslararası bir dayanışmaya 
ihtiyaç olduğunu kabul ettiler ve 130’un üzerindeki ülke "Montreal Protokolü" olarak bilinen 
bir anlaşma altında toplanarak kloroflorokarbonların (CFCs) ve diğer ozon tüketen kimyasal 
maddelerin üretimlerine ve kullanımlarına son vermek için kesin kararlar aldılar. 1987’de 
orijinal anlaşma imzalandığında, balonların üretiminin dondurulmasının yanı sıra çoğu zararlı 
kloroflorokarbonların üretiminde de 2000 yılma kadar % 50 oranında bir azalmaya gidilmesi 
istendi. 
 
Bireyler de ozon tabakasının korunmasında önemli role sahiptirler : 

• Ozon tüketen kimyasal maddeleri içermeyen çevre dostu ürünler satın alın. Bir tüketici 
olarak gücünüz asla küçümsenemez. 

• Buzdolaplarmızın ve dondurucularınızın itinayla servise tabi tutulmasına özen 
gösteriniz. 
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• Otomobil klimaları kloroflorokarbonları kullanırlar ve çok kötü sızdırma özellikleri 
vardır. Eğer bunlardan birine sahipseniz servislerinin itinayla yapıldığından emin 
olunuz. Günümüzde kloroflorokarbonsuz modeller de vardır ve yeni bir araba alırken 
mümkünse bunları tercih edin. 

• Kloroflorokarbonların zapt edildiklerinden emin olmadan eski soğutucularınızı atmayın 
 
 
 

PESTĐSĐTLER  
 
Besin maddelerinin üretimi, tüketimi ve depolanması sırasında,besin değerini bozan ve 
besinleri yok eden, zarar veren haşereleri, mikroorganizmaları ve diğer zararlıları 
(pestleri) yok etmek için kullanılan fiziksel, kimyasal ya da biyolojik savaş maddelerine 
pestisitler denir. Ekonomik zehirler sınıfına giren pestisitler kullanma yerlerine göre: 
• Đnsektisitler (böceklere karşı) 
• Herbisitler (yabancı otlara karşı) 
• Fungisitler (mantarlara karşı) 
• Molusisitler (yumuşakçalara karşı) 
• Rodendisitler (kemiricilere karşı) 
• Akarasitler (uyuz böcekleri ve parazitler), ismini alırlar. 

Pestisitlerin Faydaları 

1. Pestisitler; kemiriciler, böcekler ve diğer pestleri yok ederken, ayrıca bu hayvanlarla 
taşman vektör hastalıklara karşı savaşta da kullanılırlar. Malarya (sıtma),veba, sarı 
humma, tifüs bu hastalıklar arasındadır. 

2. Tarımda kullanılmaları ile;gittikçe artan nüfuza karşı zaten yetersiz olan tarım 
ürünlerini pestlerden korumaktadırlar. Böylece diğer ve çok önemli bir sağlık 
sorununa (açlık) karşı savaşta kullanılmakla ayrıca büyük ekonomik yarar 
sağlamaktadırlar. 

3. Tarım dışında pestisitler kırsal alanlarda(ormanlarda);karayollarında yabani otlara 
karşı;sivrisinek ve rodentlere karşı resmi kurumlar tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca 
kişisel olarak evlerde ve bahçe işlerinde de geniş ölçüde uygulanmaktadırlar 

 
Pestisitlerin Zararları 

 
Pestisitlerin kullanılmaları ile ekonomik açı ve sağlık bakımından sağladıkları 
inkar edilemez. Ancak yanlış kullanılmaları ve diğer nedenlerle gittikçe önem 
kazanan zararları da olmaktadır. Bunları kısaca açıklarsak; 
 

1. Mesleki olmayan zehirlenmeler: Pestisitlerle akut ve kronik zehirlenmeler çeşitli 
nedenlerle oluşabilir. Bu zehirlenmeler pestisitlerin üretimleri, uygulamaları, 
depolanmaları, taşınmaları sırasında görüldüğü gibi amaçlı(kasıtlı) veya 
amaçsız(kazaen) yanlış kullanımları sonucunda görülebilir. 

2. Mesleki maruziyet ve zehirlenmeler: Pestisitlere mesleki maruziyet başlıca 
deri(dermal), solunum(inhalasyon) ve daha az oranda oral yolla olur. 

 
Pestisitlerin ciltten absorbsiyonları, kimyasal yapıları ve formülasyon tiplerine göre farklılık 
gösterir. DDT ve birçok klorlu hidrokarbon yapısındaki insektisitlerin deri yoluyla abzorbe 
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olan miktarları zehirlenme ve merkezi sinir sistemi hastalıklarına yol açmaya yeterli 
olmaktadır. 
 
Đnhalasyon yoluyla pestisitlere maruz kalma halk kitleleri kadar 
(şehirlerde karasinek ve sivrisinekle mücadelede yapılan ilaçlamalar nedeni ile), 
sıtma ile mücadelede ve tarımda ilaç uygulaması yapan işçilerde tehlikeli 
olabilmektedir. 

Pestisitlerin Çevreye Olan Zararları 
 
Pestisitler kullanıldığı yerlerde toprağı, suyu kirlettiği gibi, bulundukları yerlerden 
biyolojik ve fiziksel yollarla çok uzak bölgelere kadar 
taşınmaktadırlar.(translokasyon). Özellikle çevrede dayanıklı olanlar(biyolojik 
parçalanma hızları yavaş olanlar) ve lipitte çözünenler biyo-ekosistemlerde 
birikerek tüm canlılar için zararlı olmaktadırlar. Ayrıca bazılarının kanserojenik, 
mutajenik veya teratojenik özelliklerinin görülmesi de önemli bir çevre sorunu 
oluşturmaktadır.  
 
Đnsektisitler (böceklere karşı) 

 
Kimyasal insektisitlerin hepsi hedef organizmaların sinir sistemlerine toksik etki 
gösterirler. Böceklerin merkezi sinir sistemi çok gelişmiş olup, memelilerinkine 
benzer. Ancak bu toksik etki şiddetli dozla ilgilidir. 
 
Rodendisitler (kemiricilere karşı) 
 
Rodendisitler, sıçan ve fare gibi kemirici hayvanların kontrolünde kullanılır. Anorganik ve 
organik yapıda birçok kimyasal maddeleri içeren rodentisitler, fizyolojik bakımdan insana 
benzeyen hayvan türlerine (kemiricilere) çok toksik olmalarına karşın toksisiteleri insanda 
daha farklıdır. 
 
Fungisitler (mantarlara karşı) 

Mantarları yok ederek, ürünlerin bozulmasını engelleyen organik ve anorganik yapıda birçok 
fungisit vardır. Bazıları çok toksiktir ve birçok yaygın zehirlenmeler görünmüştür. Çok 
kullanılan fungisitlere: 

 1) Civalı bileşikler 

2) Bakır bileşikleri 

3) Pentaklorofenol 

4) Hekzaklorobenzen örnek verilebilir. 
 
Civalı fungusitlerin uygulandığı besinler, yanlış kullanılmaları nedeniyle birçok ölümlere ve 
devamlı nörolojik bozukluklara yol açmaktadır. 
 
Fumigantlar ve Böcek Uzaklaştırıcılar 
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Fumigantlar, insektler, kemiricilerin kontrolünde kullanılır.fumigantların ortak özelliği, 
uygulama sırasında gaz oluşturmaları ve böylece en ulaşılmaz yerlere nüfuz ederek pestisit 
aktivitelerini göstermeleridir. Bu şekilde fumigantlar normal pestisit uygulamaları ile sonuç 
alınmayan yerlerde(hububat depolarında, fare yuvalarında, gemilerde kullanılırlar. 
 
Genel olarak bu maddeler inhalasyon ve oral yolla çok toksiktirler. Ayrıca deri ile temasla da 
etki ederler.  
 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME 

Açık uçlu sorular 

 
1. Ozon atmosferde nasıl oluşur? 
2. Yerküre üzerindeki toplam ozon her 

yerde aynı mıdır? 
3. Atmosferdeki ozon nasıl ölçülür? 
4. Ozonu incelten (yok eden) gazlar stratosferde olmasına rağmen niçin Antarktika 

üzerinde bir "Ozon Deliği" görünür? 
 
Boşluk Doldurma Soruları 

1. Ozon tabakasının...................iklim değişikliğinin ana nedenlerinden biridir. 
2. Ozon, 3 tane oksijen atomundan oluşan zehirli ve keskin kokulu bir   ...................  
3. Ozon yoğunluğunun ultrayiole ışınlarını tutma görevini yapamayacak kadar 

azalması, " ................................... " olarak adlandırılmaktadır. 
4. Türkiye'de ozon kalınlığı ............... yöntemi ile ölçüyor. 
5 ....................yeryüzüne ulaşan bu zararlı ışınlara karşı korumak için bir filtre gibi 

davranır. 
 

ÇOKTAN SEÇMELĐ SORULAR 
 
1. Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasına zarar veren kimyasallardan değildir? 
 
 A) Kloroflorokarbonlar  
 B) Hidrokloroflorokarbonlar    
        C)Metilkloroform 

D)Karbontetraklorid  
E)Benzinler 

 
2. Ültraviyole (UV) radyasyonun cilt kanseri de dahil pek çok insan sağlığı 
problemleriyle bağıntılı olduğu bilinmektedir.Aşağıdakilerden hangisi cilt kanserinin 
ana sebebidir? 
 

A) Güneş ışığı  
B) Rüzgar  
C) Nem  
D) Toprak  
E) Hiçbiri 
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3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 
I. UV-B radyasyon sadece ozonu parçalamaya yetecek enerjiye sahiptir,  
II. UV-C radyasyon ozon ve oksijen moleküllerini parçalamaya yetecek enerjiyi elinde 
bulundurur. 
III. Stratosferdeki ozon ve oksijen, UV-B’ nin çoğunu ve UV-C’ nin tamamını 
yutarak dünya yüzeyindeki yaşamı korur.  

 
A)I    
B) II    
C)II ve III   
D) I ve III    
E) I,II,III 

 
4. Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasının kalınlığının ölçülmesinde kullanılmaz? 
 

A) Balonlar  
 B) Uçaklar  
 C) Trenler  
 D) Radar dalgaları  
 E) Yer tabanlı sistemler 
 
5. Aşağıdakilerden hangisi ozonun simgesidir? 

 
 A)02    
 B)03    
 C)0205    
 D) 08    
 E)0 
 
 


