
ARABAM NEDEN 
ÇEVRECĐ OLDU?



BAŞLIK ĐLE KĐMYA KONUSUNUN ĐLĐŞKĐSĐ: 
Fosil yakıtların yanması sonucu oluşan sera gazları küresel 
ısınmaya neden olarak yaşamı tehdit etmektedir. Biyoyakıtların
içerisindeki karbon, bitkilerin havadaki karbondioksiti
parçalaması sonucu elde edildiği için, biyoyakıtların yakılması, 
dünya atmosferinde net karbondioksit artışına neden olmaz.
Bu nedenle öğrencilerin yenilenebilir enerji olan biyoyakıtları
öğrenmesi çevre bilinci oluşturma açısından önemlidir.

KĐMYA KONUSU: Biyoyakıtlar 9. sınıfın Çevre 
Kimyası konusunda anlatılır.

KONU:Arabam neden çevreci oldu?

ÖNERĐLEN SÜRE: 2 ders saati



GÜNLÜK YAŞAM ĐLĐŞKĐSĐ

� Günümüzün en büyük 
sorunlarından olan 
küresel ısınmanın 
önlenebilmesi için 
fosil yakıtların yerine 
yenilenebilir enerji 
kaynakları
araştırılmaktadır. 
Biyoyakıtlar da 
yenilenebilir enerji 
kaynaklarındandır.



HEDEF/KAZANIMLAR

HEDEF : Küresel ısınma ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarından biyoyakıtları öğretme

KAZANIMLAR:

1. Küresel ısınmayı tanımlama

2. Sera etkisini bilme

3. Sera gazlarını sayma

4. Fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarını karşılaştırma

5. Biyoyakıtları ve avantajlarını tanıma



GÜDÜLEME

� Öğrencilere küresel ısınmanın neden 
olduğu doğa olayları hakkında çeşitli 
resimler gösterilir.

� Küresel ısınmanın nedenleri ve 
alınabilecek önlemler hakkında tartışma 
ortamı oluşturularak biyoyakıta geçiş
yapılır.



KÜRESEL ISINMA









Küresel ısınma

Fosil Yakıtlar:

�Kömür, petrol ve doğalgaz dünyanın 
bugünkü enerji ihtiyacının yaklaşık %75'lik 
bölümünü sağlamaktadır. 
�Yapılarında karbon ve hidrojen 
elementlerini bulunduran bu fosil yakıtlar, 
uzun süreçler içerisinde oluşmakta fakat çok 
çabuk tüketilmektedir. 
�Dünyanın belirli bölgelerinde toplanmış bu 
yakıtların günümüz teknolojisiyle ¾'ünün 
yarısının çıkarılması imkansız; diğer yarısının 
ise çıkarılması teknik olarak çok pahalıdır. Bu 
da fosil yakıtları yenilenemeyen ve sınırlı
yakıtlar sınıfına sokmaktadır.
�Fosil yakıtlar sera gazlarının oluşturarak, 
küresel ısınmaya neden olmaktadır.

Đnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması
sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma
deniyor.Daha ayrıntılı açıklamak gerekirse dünyanın yüzeyi güneş ışınları
tarafından ısıtılıyor.



� Sera Etkisi:
� Güneş'ten gelen ışınların bir 

bölümü ozon tabakası ve 
atmosferdeki gazlar 
tarafından soğurulur. 

� Bir kısmı litosferden, bir kısmı
ise bulutlardan geriye yansır. 
Yeryüzüne ulaşan ışınlar geriye 
dönerken atmosferdeki su 
buharı ve diğer gazlar 
tarafından tutularak Dünya'yı
ısıtmakta olduğundan yüzey ve 
troposfer, olması gerekenden 
daha sıcak olur. 

� Bu olay, Güneş ışınlarıyla ısınan 
ama içindeki ısıyı dışarıya 
bırakmayan seraları andırır; bu 
nedenle de doğal sera etkisi
olarak adlandırılır.

Sera gazları:
Karbondioksit (CO2) 
Metan (CH4) 
Azot oksitler 
Su Buharı
Kloroflorokarbonlar
Ozon (O3)



SERA ETKĐSĐ



Yenilenebilir enerji 
� Rüzgar enerjisi
� Hidrolik enerji
� Hidrojen enerjisi
� Güneş enerjisi
� Jeotermal enerji
� Dalga enerjisi
� Biyokütle enerjisi

(biyoyakıtlar)

Yenilenebilir enerji, "doğanın kendi 
evrimi içinde, bir sonraki gün aynen 
mevcut olabilen enerji kaynağı" 
olarak tanımlanıyor. Bugün yaygın 
olarak kullanılan fosil yakıtlar, 
yakılınca biten ve yenilenmeyen 
enerji kaynaklarıdır. Oysa hidrolik 
(su), güneş, rüzgar ve jeotermal gibi 
doğal kaynaklar yenilenebilir 
olmalarının yanı sıra temiz enerji 
kaynakları olarak karşımıza çıkıyor.



� Biyoyakıtlar kısa süre önce 
yaşamış organizmalar ya da 
onların metabolik çıktılarından 
elde edilir. 

� Bitkiler güneş enerjisini 
fotosentez aracılığıyla 
tutarlar.Biyoyakıtların
içerisindeki karbon, bitkilerin 
havadaki karbondioksiti
parçalaması sonucu elde 
edildiği için, biyoyakıtların
yakılması, dünya atmosferinde
net karbondioksit artışına neden 
olmaz.



� Biyoyakıt elde etmek üzere yaygın 
olarak yetiştirilen tarım ürünleri 
şunlardır:

� Brezilya'da şeker kamışı

� ABD'de mısır ve soya fasulyesi

� Avrupa'da keten tohumu ve kolza

� Asya'da hurma yağı

� Hindistan'da jatrofa yağı

kolza
jatrofa



Biyoetanol

� Biyoetanol buğday sapı, sebze atıkları, mısır, 
patates, şeker kamışı gibi biyokütleden üretilen 
bir üründür. 

� Benzin ile kullanıldığında oktan sayını artırır, CO 
ve hidrokarbonlar gibi zararlı gazların 
emisyonlarını azaltarak tam yanma sağlar. 

� Araçlar için petrol ürünlerinin yerine 
kullanılabilen bir yakıttır. 

� Avrupa’da Fransa, Đsveç ve Đspanya asıl 
biyoetanol üreticileri ve kullanıcılarıdır 



Biyoetanolün Avantajları

� Yerli, yenilenebilir bir yakıt kaynağıdır.
� Petrol için dışa bağımlılığı azaltır.
� Temiz bir yakıt kaynağıdır.
� Düşük maliyet ile yakıt oktan sayısını artırır 
� Genelde bütün araçlarda kullanılabilir.
� Üretimi ve muhafaza edilmesi kolaydır.
� Biyoyakıtlar fosil yakıtlardan % 40-80 daha az sera 

gazı yayar. CO ve hidrokarbonlar gibi zararlı gazların 
emisyonlarını azaltarak tam yanma sağlar. 

� Asit yağmurunu azaltır.
� Daha az su kirliliği oluşturur.
� Daha az atık oluşturur.



Biyodizel
� Biyodizel, kolza (kanola), ayçiçek, soya, aspir gibi 

yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya 
hayvansal yağların bir katalizatör eşliğinde kısa 
zincirli bir alkol ile (metanol ve ya etanol ) 
reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak 
kullanılan bir üründür.

� Evsel kızartma yağları ve hayvansal yağlar da 
biyodizel hammaddesi olarak kullanılabilir. 

� Biyodizel petrol içermez; fakat saf olarak veya her 
oranda petrol kökenli dizelle karıştırılarak yakıt 
olarak kullanılabilir.

� Saf biyodizel ve dizel-biyodizel karışımları
herhangi bir dizel motoruna, motor üzerinde 
herhangi bir modifikasyona gerek kalmadan veya 
küçük değişiklikler yapılarak kullanılabilir.



Biyodizelin Avantajları

1) Biyodizel tüm geleneksel, modifiye edilmemiş dizel motorlarda 
çalışır. 

2) Biyodizel petrol dizelinin depolandığı her yerde depolanabilir. 
3) Biyodizel Sera Etkisinin asıl nedeni olan Karbon Dioksit 

emisyonlarını % 100 azaltır. 
4) Biyodizel tek başına yada istediğiniz miktarda petrol dizel yakıtı

ile karıştırılarak kullanılabilir. 
5) Biyodizel normal dizel yakıtından daha da yağlayıcıdır ve motorun 

ömrünü arttırır 
6) Biyolojik olarak parçalanabildiği ve zehirsiz olduğu için 

biyodizelin kullanımı güvenlidir. 
7) Petrol dizelli yakıtların hepsinden çıkan pis kokunun yerine 

biyodizelde patlamış mısır kokusuna benzer hoş bir koku vardır.



Biyoetanol ile biyodizel farkı

� Biyoetanol, arpa, buğday, mısır, şekerpancarının 
fermantasyonu ile elde edilir. Yatırım maliyeti 40-50 
milyon dolar civarında. 

� Biyodizel atık yağlar, bitkisel veya hayvansal yağlar 
kullanılarak, yağın gliserini ayrıştırılarak üretiliyor. 

� Biyoetanol üretimi için daha yüksek yatırım 
gerekiyor.

� Biyoetanol de biyodizel de benzine ya da motorine 
katılmadan doğrudan araçlarda kullanılabiliyor.



Biyogaz
� Biyogaz organik 

maddelerin anaerobik 
(oksijensiz) ortamda, 
farklı mikroorganizma 
gruplarının varlığında, 
biyometanlaştırma
süreçleri (havasız 
bozunma- biyolojik 
bozunma - mikrobiyal
bozunma - anaerobik 
fermentasyonun kontrollü
süreci) ile elde edilen bir 
gaz karışımıdır. Şekilde 
fotosentez-biyogaz 
üretimi-kullanımı döngüsü
şematik gösterilmektedir 



BĐYOGAZ ÜRETĐMĐNDE KULLANILABĐLECEK 
ATIKLAR

� Hayvancılık atıkları, Zirai atıklar, Orman 
endüstrisi atıkları, Deri ve tekstil endüstrisi 
atıkları, Kağıt endüstrisi atıkları, Gıda endüstrisi 
atıkları (çikolata, maya, süt, içeçek üretimi ), 
Sebze, meyve, tahıl ve yağ endüstrisi atıkları, 
Bahçe atıkları Yemek atıkları Hayvan gübreleri ( 
büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, 
tavukçuluk), Şeker endüstrisi atıkları, Evsel katı
atıklar ,Atık su arıtma tesisi atıkları



� Biyogaza “Bataklık Gazı”, “Gübre Gazı”,”Gobar Gaz” gibi 
isimler de verilmektedir. Biyogaz; renksiz, yanıcı, ana 
bileşenleri metan ve karbondioksit olan, az miktarda 

hidrojen sülfür, azot, oksijen ve karbonmonoksit içeren 
bir gazdır. Genellikle organik maddenin %40-%60 kadarı

biyogaza dönüştürülür. Biyogazın genel bileşimi %60 
CH4 ve %40 CO2’den oluşmakta ve ısıl değeri 17-25 
MJ/m3’tür. Geri kalan artık ise kokusuz, gübre olarak

kullanmaya uygun bir katı veya sıvı atıktır. 
� BĐYOGAZ BĐLEŞĐMĐ: CH4: Metan, CO2: Karbon 
dioksit, H2S: Hidrojen sülfür, NH3: Amonyak N2: 

Azot, H2: Hidrojen



Türkiye’de BĐYODĐZEL
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DÜNYADA BĐYOYAKIT ÜRETĐMĐ

� Avrupa’nın dış dünyaya petrol 
bağımlılığını azaltmak ve 
iklim değişikliği ile mücadele 
etme stratejisi kapsamında 
Avrupa Birliği (AB) liderleri 
Mart 2007 Avrupa Konseyi 
toplantısında 2020 yılına 
kadar biyodizelin ulaşımda 
kullanım oranının yüzde 
2’den yüzde 10 seviyelerine 
arttırılmasını kabul ettiler. 



Đtalya’da hükümetin 100.000‘den fazla nüfuslu 
belediyelerde kullanılan araçların  alternatif enerji  
kaynaklı yakıtlarla kullanılmasını tavsiye etmesi 
nedeniyle,  biyodizel daha çok otobüslerde, vergi indirimi
ile kullanılmaktadır.

Fransa’da biyodizel üretimi 450.000 ton/yıl üzerindedir.  
Benzin istasyonlarında %5 biyodizel +%95 
dizel karışımı kullanıcıların  hizmetine sunulmuştur. Bu  
%5‘ lik kısım  fosil  yakıt vergisinden muaftır. 

Đngiltere’de bölgesel uygulama yapmakta, bazı
bölgelerdeki biyodizel kullanımını vergiden muaf 
tutmuştur.

Avusturya,bilinçli araştırarak, hammadde organizasyonu 
yaparak biyodizelin öncülüğüne soyunan ülke 
görünümündeki Avusturya: 100 000 ton/yıl olan 
üretimini program çerçevesinde her yıl artırmakta ve 
Almanya’ya ihracat yapmaktadır. 



Almanya Avrupa’da biyodizel üretiminde dünya liderliğine 
soyunuyor. Almanya’da kolzadan üretilen biyodizel, petrolden elde 
edilen dizel satışlarını büyük ölçüde düşürmüş durumda. 

Biyoyakıtların öncüsü Almanya 01.01.2007’den geçerli olmak üzere 
Enerji Vergisi Kanunu ile Biyoyakıtlara mecburi kota getirmiştir. 
Buna göre Motorinde %4,4 (Enerji Değeri = %5 Hacim), Benzinde 
%1,2 (2007), %2 (2008), 2,8 (2009), %3,6 (2010) dan itibaren 
zorunlu karışım getirilmiştir. 01.01.2007’den itibaren biyodizelde % 5 
karışım zorunlu kılınmıştır. 

� Almanya taşıtların yaydığı zehirli gazlar konusunda çok 
duyarlı.Almanya da taşıt trafiğinden kaynaklanan zararlı maddelerin 
yoğunluğunun insanların sağlığını tehdit etmesi nedeniyle koruma 
bölgeleri oluşturuldu.



Umweltzone ( Çevre Koruma Bölgesi )

� S-Bahn-Ring (Banliyö tren hatları) içinde kalan alan 
»Çevre Koruma Bölgesi» olarak tayin edilmiş olup, bu 
bölgeye ancak belirli egzoz gazı standardına sahip taşıtlar 
girebilecektir. Yüksek miktarda emisyon

salan taşıtlar bu bölgenin dışında kalmak zorundadırlar.

270.1 sayılı Trafik işareti 
Ekolojik Çevre Bölgesi 
uygulamasının başladığını
bildirmektedir. 

270.2 işareti Ekolojik 
Çevre Bölgesi 
uygulamasının sona 
erdiğini bildirmektedir



� Taşıtların ön camına plaketler yapıştırılacak. Bu 
plaketlerle taşıtların atık kirletici gruplarına göre 
işaretlenmesi sağlanacak.

� Tespit edilen Dört adet kirletici grup; dizelli taşıtların 
Euro-Norm’larına göre düzenlenmiştir. Partikel filtresi 
takıldıktan sonra bir üst gruba geçiş yapılabilir.

270.1' e Ek işaret ise hangi aracın 
hangi Çevre Taşıt Pulu rengi ile 
geçiş serbestliğine sahip olduğunu 
göstermektedir



� Kademe 1: 01.01.2008 tarihinden itibaren:Taşıtlar (özel 
otomobiller ve kamyonlar) en az kirleticiler grubu 2’nin gereklerini 
yerine getirmek zorundadırlar.Yani kırmızı, sarı ve yeşil plakete 
sahip olan taşıtlar kullanılabilecektir.

� Kademe 2: 01.01.2010 tarihinden itibaren:Sadece kirleticiler 
grubu 4’e ait, yani yeşil plakete sahip taşıtlar kullanılabilecektir.

Euro2 veya Euro1 dizel kullanan +filtresi olan araçlar

Euro3 veya Euro2 dizel kullanan +filtresi olan araçlar

Euro4 veya Euro3 dizel kullanan +filtresi olan araçlar

Euro1 ve daha kötü dizel kullanan araçlar

�Berlin Çevre Koruma Bölgesinde hangi plaketli araçlar kullanılacaktır?



BREZĐLYA:

Dünya’da biyoetanol üretiminde başı çeken Brezilya, şeker kamışı
tarlalarının tümünü 320 adet etanol üretim tesisinin emrine tahsis 
etmiş durumda. Brezilya’nın 20 milyon sürücüsü benzin depolarını
içinde yüzde 25 oranında etanol içeren benzinle dolduruyor. Pek 
yakında yeni nesil (flex-fuel) otomobiller yalnızca etanol ile 
çalışacak. Üstelik bu yakıtın maliyeti fosil yakıtın yarısı kadar olacak. 

ABD

ABD’de, yeni temiz-hava yasası ve tarım sübvansiyonlarının 
yarattığı olumlu koşullara bağlı olarak mısırdan yapılan etanol 
üretimi her geçen gün artıyor. 2001 yılından sonra ikiye katlanan 
üretim, neredeyse Brezilya’nın seviyesine ulaşmak üzere ve 
biyoyakıtlar ulaşım sektöründe tüketilen tüm yakıtın yüzde 3’ünü
karşılıyor. 

ABD Son 3 yılda 300’den fazla dağıtım istasyonu açılmıştır. 
500’den fazla araç filosu firması biyodizel kullanmaktadır. ABD 2005 
yılında belirlediği toplam biyoethanol hedefini 2012 yılına kadar iki 
katına çıkarma çabasında. Bu hedef yaklaşık 28.5 milyar litre 
biyoyakıt demek.



ÖĞRETME ÖĞRENME ETKĐNLĐKLERĐ
GÜDÜLEME: 
1. Küresel ısınmanın etkilerini açıklayan resimler ve karikatürler 

gösterilir.
2. Japon bilim adamlarının denizanası ve sütten biyoyakıt üretme 

haberini okunur.
KEŞFETME:
1. Küresel ısınmanın nedenleri ve sonuçları ile ilgili araştırma ödevi 

verme
2. Yenilenebilir enerji kaynaklarını araştırma ödevi verme
AÇIKLAMA:
1. Biyoyakıt türleri ve üretim yolları açıklanır.
2. Türkiye ve diğer ülkelerin Biyoyakıt üretimindeki yeri açıklanır ve 

grafikler gösterilir.
DERĐNLEŞME 
1. Hava kirliliğinin önlenmesi için alternatif çözüm önerileri araştırılır.
2. Fosil yakıtların yerine kullanılabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarının 

neler olduğu araştırılır.



Ölçme-değerlendirme
Açık uçlu sorular

1.Küresel ısınmanın nedenleri nelerdir?
2.Biyoyakıt çeşitleri nelerdir?
3.Biyoyakıt hammaddeleri nelerdir?

Boşluk doldurmalı sorular

1.Sera etkisine neden olan en önemli gaz …………… tir.

2. Biyoyakıt üretiminde dünyada ilk iki sırayı………. ve ……….. ülkeleri 
alır.

3. Biyoyakıt türlerinin en önemlileri…………. ve ……….. dır.



Çoktan seçmeli sorular

1.Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynağı değildir?
a)Güneş enerjisi 
b)Jeotermal enerji
c)Doğalgaz
d)Rüzgar enerjisi
e)Biyoyakıtlar

2. Aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisi biyoyakıt kullanımına dah çok 
önem vermektedir.

a)Almanya     b)Đtalya      c)Đlgiltere d)Fransa     e)Đspanya

3.Aşağıdakilerden hangisi sera gazı değildir?
a)CO2 b)O3 c)su buharı d)CH4 e)H2



HAZIRLAYAN

LEVENT ÖZÇELĐK


