9. SINIF
FOSĐL YAKITLAR
5 ders saati konu anlatımı
1 ders saati güncel konuların tartışılıp
bilgi alışverişinin yapılması
Toplam 6 ders saati

FOSĐL YAKITLAR VE
ÇEVRE KĐRLĐLĐĞĐ
•FOSĐL YAKITLARIN OLUŞUMU VE BĐLEŞĐMĐ
•FOSĐL YAKITLARIN KULLANILIR HALE
GETĐRĐLMESĐ
•FOSĐL YAKITLARIN KULLANILMASI VE
ÇEVREYE ETKĐLERĐ
•YAKIT SEÇĐMĐ

HEDEFLER:
• Fosil yakıtların neler olduğunu,yapılarını ve
bileşimlerini öğrenme.
• Fosil yakıtların kullanılabilir hale nasıl
getirileceği.
• Fosil yakıtların kullanım alanları.
• Fosil yakıtların çevreye etkileri ve çevre kirliliği.
• Yakıt seçiminde dikkat edilmesi gereken
noktalar.
• Fosil yakıtların gündelik hayattaki yeri.

ÖN HAZIRLIK:
• Öğrencilerin gündemdeki
konularla(küresel ısınma,ozon deliği,sera
etkisi,iklim değişikliği) ilgili bilgileri
sorulur.Daha sonra bu konularla ilgili
araştırma yapmaları istenir.
• Öğrencilerin evlerinde ve çevresinde
kullanılan yakıt türlerini öğrenmesi istenir.

DAVRANIŞLAR:
• Önceden yapılmış olan ön hazırlık ile sınıfta
beyin fırtınası yapmak.
• Konuya olan ilgi çekildikten sonra fosil yakıtlara
giriş yapmak.
• Fosil yakıtların çevreye olan etkilerinin
anlaşılmasını ve öğrencinin bilinçlenmesini
sağlamak.
• Alternatif enerji kaynakları hakkındaki bilgilerini
yoklayıp bu konu hakkında doğru
bilgilendirmek.

• Fosil yakıtlar, mineral yakıtlar olarak da bilinir,
hidrokarbon içeren kömür, petrol ve doğal gaz gibi doğal
enerji kaynaklarıdır. Fosil yakıtların kullanımı çok geniş bir
endüstriyel alanda mümkündür.
• Elektrik üretiminde, genelde fosil yakıtın yanması ile açığa
çıkan enerji bir türbine güç olarak iletilir. Eski
jeneratörlerde genelde yakıtın yanması ile elde edilen
buhar türbini döndürmek için kullanılırdı, fakat yeni enerji
santrallerinde yanma ile elde edilen gazlar, direkt olarak
gaz türbinini döndürmektedir.
• 20 ve 21. yüzyılda dünya çapındaki teknolojik gelişmelerle,
fosil yakıtlardan elde edilen enerjiye olan ihtiyaç
artmaktadır. Özellikle petrolden elde edilen benzin, dünya
çapında ve bölgesel olarak büyük çatışmaların ana sebebi
haline gelmektedir. Dünya çapındaki bu enerji ihtiyacının
artması ile çözüm arayışları, yenilenebilir enerji
kaynaklarına doğru yönlenmektedir

Kömür: En eski fosil yakıt örneklerinden biri.

Kömür yanabilen organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen
gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş olup, diğer kaya tabakalarının arasında
damar haline uzunca bir süre (milyonlarca yıl) ısı, basınç ve mikrobiyolojik
etkilerin sonucunda meydana gelmiştir.
KÖMÜR NASIL OLUŞUR ?
Kömür, nebatların bataklık alanlarda birikmesi sonucu oluşan tabakaların
değişime uğraması neticesi meydana gelmiştir. Bu tabakalar üzerine çeşitli
çökeltilerin birikmesi ve arz'ın hareketleri sonucu derinliklere gömülmüştür.
Gömülmüş olan bu nebatlar; artan ısı ve basınca maruz kaldıklarında
bünyelerinde fiziksel ve kimyasal değişikliğe uğrayarak kömüre dönüşürler. Bu
proses milyonlarca yıl içinde gerçekleşerek kömürler organik olgunluklarına
göre Linyit, Altbitümlü, Kömür, Bitümlü kömür ve Antrasit tiplerine ayrılırlar.
Linyit ve kısmen AltBitümlü kömürler genellikle yumuşak, kırılgan ve mat
görünüştedirler. Bu tip kömürlerin ana özelliği göreceli olarak yüksek nem
içerirler ve karbon içerikleri düşüktür. Antrasit ve Bitümlü kömürler ise genellikle
sert ve parlak görünüştedirler. Göreceli olarak nem içerikleri düşük olup, karbon
oranları yüksektir. Jeolojik olarak kömürlerin yaşları 400 milyon yıl ile 15 milyon
yıl arasında değişir. Genellikle yaşlı kömürler daha kalitelidir.

Kömür Nedir Nasıl Oluşur ?
Kömür homojen olmayan, kompakt, çoğunlukla lignoselülozik bitki
parçalarından meydana gelen, tabakalaşma gösteren, içersinde
çoğunlukla C, az miktarda H - O - S ve N elementlerinin bulunduğu
ama inorganik (kil, silt, ,z elementleri gibi) maddelerinde olabildiği,
bataklıklarda oluşan, kahverengi ve siyah renk tonlarında olan,
yanabilen, katı fosil organik kütlelerdir. Kömürler yakıt hammaddesi
oldukları gibi, değişik amaçlarda (kok yapımı, kimyasal madde üretimi
gibi alanlarda) da kullanılırlar.
Kömürler, bataklık ortamlarda, uygun (nemli ve sıcak iklimin bulunması,
yeterli organik maddenin ortama gelmesi, bataklık suyunun Ph
şartlarının 4-5 civarında bulunması, bataklığın malzeme gelimi ile
birlikte aşağı doğru çökelmesi, bataklığın zamana bağlı olarak örtülmesi
gibi) şartların sağlanması durumunda, bitki parçalarının bozuşması,
parçalanması, bataklık suyu ile bir jel haline gelmesi, bazı kimyasal
reaksiyonlar sonucu bu organik malzemenin fiziksel ve kimyasal
değişikliklere uğraması sonucu meydana gelirler

Petrol sözcüğü, Latince’de taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına
gelen oleum sözcüklerinden oluşmuştur.
Petrol halk arasında, yalnız belirli bir yakıtı (Benzin, Gazyağı, Dizel Motorin , Motor yağı, Fuel oil) olarak bilinmesine rağmen, aslında petrol
kelimesi doğal halde bulunan ve yeraltından çıkarılan işlenmemiş ham
petrol anlamına gelmektedir.
Petrol, hidrokarbonların karışımından meydana gelmiş olup, her zaman
sabit bir kimyevi bileşimi yoktur. Değişik kimyasal içeriğe sahip
hidrokarbonların biraraya gelerek oluşturduğu değişik kimyevi bileşimde
olan çok sayıda petrol tipi bulunmaktadır (Örneğin: parafin bazlı petrol,
asfalt bazlı petrol gibi)
Yüzmilyonlarca yıl önce, denizlerde yaşayan ya da suların denizlere
sürüklediği hayvan ve bitki kalıntıları anaeorabik bir ortamda, gerekli
şartlar altında (ısı basınç ve mikroorganizmaların etkisiyle), ham petrole
benzer kerojeni meydana getirmiştir. Kerojen sonradan, yukarı
tabakalara doğru göç etmesi esnasında gittikçe değişmiş ve ham
petrolü meydana getirmiştir. Bu yüzden de hiçbir sahanın ham petrolü,
tam olarak öteki bir sahanın ham petrolüne uymaz; muhakkak az çok
farklar bulunur. Hatta bu durum, aynı bir petrol sahasında bile, çoğu
zaman görülür.

Petrolün kimyasal yapısı farklı uzunluklardaki hidrokarbon zincirlerinden oluşur.
Bu zincirler, petrolün arıtım sürecinde, damıtma sayesinde ayrıştırılıp benzin, jet
yakıtı, kerosen gibi ürünler elde edilir.
Bu alkanların genel gösterimi CnH2n+2 biçimindedir. Örneğin benzinde yaygın
olarak bulunan 2,2,4-Trimetilpentanın ifadesi: C8 H18 biçiminde olup oksijen ile
ısıveren tepkimesi şöyledir:
C8H18(s) + 12.5O2(g) → 8CO2(g) + 9H2O(g) + ısı
Petrolün veya benzinin kısmı yanması karbon monoksit ve/veya nitrik asit gibi
zehirli gazların yayımına yol açar:
C8H18(s) + 12.5O2(g) + N2(g) → 6CO2(g) + 2CO(g) + 2NO(g) + 9H2O(g) + ısı
Petrol, yüksek ısı ve/veya basınç ortamında, ısıalan tepkimeler sonucunda
oluşur. Örneğin kerojen farklı uzunluklardaki hidrokarbonlara bölünebilir:

Oktan, petrolde bulunan bir hidrokarbondur. Çizgiler metalik
bağ, siyah küreler karbon ve beyaz küreler oksijendirler.

Doğal gaz, halk arasında gaz olarak da adlandırılır, ana bileşeni metan
olan gaz halindeki bir fosil yakıttır. Petrol, doğal gaz ve kömür
yataklarında bulunur. Metanla zenginleştirilmiş gazlar, fosil olmayan ve
oksijensiz bozunan organik maddeler ile üretildiklerinde, biyogaz adını
alır.
Ticari olarak dağıtımı yapılan doğal gaz yandığında 1 m3'ü 38 megajoule
yani 10.6 kWh. enerji açığa çıkarır.
Doğal gaz kokusuzdur. Bu sebeple ticari anlamda kullanılan gaz
kokulandırma maddesi olan THT (tetrahidroteofen) veya TBM
(Tersiyerbütilmerkaptan) belirli oranlarda katılarak özel olarak
kokulandırılır.Doğal gaz zehirli değildir ancak yüksek gaz oranlarında
oksijen olmayacağı için boğucu etkisi vardır. 1 m³ gazın yanması sonucu
8250 kcal ısı açığa çıkar. 1 m³ doğal gazın uygun koşullarda yanması için
10 m³ havaya gerek vardır.

Metan
Renksiz bir gazdır
Molekül formülü CH4
Bataklık gazı olarak da
bilinir

Yakıt türlerine gore birincil enerji tüketimi(1999/Tüsiad)
Dünya enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan fosil
yakıt rezervlerinin; 133,8.103 milyar kg’ının petrol, 10022,7.103 milyar
kg’ının kömür ve 111,9.103 milyar m3’ünün ise doğalgaz
rezervlerinden oluştuğu bilinmektedir. Bu bilgilere göre fosil yakıt
rezervlerinin %70,4’ünü katı yakıtlar, %16,3’ünü petrol, %13,3’ünü
ise doğalgaz sağlamaktadı. Exxon Mobil şirketi’nin 2003 yılında
yaptığı araştırmaya göre, dünyadaki bilinen ham petrol rezervi, 40 yıl
sonra tükenecek.Elde edilen son değerlendirmelere göre, linyitin 240
yıl, doğalgazın ise 51 yıllık ömrü bulunmaktadır.

Çevreye Etkileri :Đnsanlar tarafından fosil
yakıtların yakılması, açığa çıkan
karbondioksit gazı ve diğer zararlı gazlar,
büyük oranda çevre kirlenmesine yol
açmaktadır. Hidrokarbon bazlı yakıtların
küçük bir bölümü de, atmosferik
karbondioksitden elde edilmiş
biyoyakıtlardır, bu yüzden bu yakıtların
kullanımı atmosferdeki net karbondioksit
miktarını arttırmaz.

ÇEVRE KĐRLĐLĐĞĐ

ÇEVRE KĐRLĐLĐĞĐNĐN TANIMLANMASI
Çevre; insan veya başka bir canlının yaşamı boyunca ilişkilerini
sürdürdüğü dış ortamdır. Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını,
insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil
etmektedir.
Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve toprak üzerinde olumsuz
etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz
önde etkileyen çevre sorunlarına "Çevre Kirliliği" adı verilmektedir.
Đnsanlar, toplumsal yaşam ilişkiler içerisinde doğal kaynaklan kullanarak,
teknoloji geliştirerek, ekonomik faaliyetlerde bulunurlar. Bu faaliyetlerin gelişimi
ile insanlar kendilerine yapay çevreyi oluştururlar. Toplumlar, yapay çevre
içindeki yaşam koşullarını geliştirirken doğa ile sürekli bir ilişki içindedir. Đnsan ve
doğa arasındaki bu ilişki, ekolojik sistemin bir parçasıdır. Đnsanoğlu'nun yer
yüzünde yaşamaya ve kendisine ait yapay çevre oluşturmaya başlamasından bu
yana insan ve doğa arasındaki denge, insan aleyhine devamlı olarak
bozulmuştur. Özellikle son yıllarda ekolojik dengeyi süratle bozarak çevre
sorunları yaratan insan, bu sorunların kendisine dönmesi ve sağlığını olumsuz
yönde etkilemesi üzerine çevre bilincine varabilmiş ve bu kavramı kabul etmiştir .

ÇEVRE KĐRLĐLĐĞĐNĐN SINIFLANDIRILMASI
Çevrenin temel unsurlarından olan doğa, kendine has fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklere
sahiptir. Bu özelliler dikkate alındığında çevre kirliliği şu bölümlere ayrılır:
l. Fiziksel Kirlenme
Çevreyi meydana getiren toprak, su ve havanın fiziksel özelliklerinin tamamının veya bir kısmının
insan, hayvan ve bitki sağlığını tehdit edecek, olumsuz yönde etkileyecek biçimde bozulması ve
değişmesi olayıdır. Örneğin; çeşitli fabrika atıklarının akarsu ve göllere boşaltılması, doğal
erozyon ile toprakların göl ve denizlere taşınması açık kahverenginden, kırmızı siyaha kadar
değişen renk almasına neden olmaktadır. Bu olay suların fiziksel kirlenmesidir.
2. Kimyasal Kirlenme
Doğal çevreyi oluşturan toprak, su ve havanın kimyasal özelliklerinin canlıların hayati
faaliyetlerini ve aktivitelerini olumsuz yönde etkileyecek biçimde bozulmasıdır. Örneğin; çeşitli
fabrika katı ve sıvı atıklarının verimli tarım arazilerine veya akarsu ve nehirlere boşaltılması söz
konusu tarım topraklarının, akarsu ve göllerinin zararlı ağır metallerle kirlenerek kimyasal
kirlenmeye maruz kaldığım gösterir.
3.
Biyolojik Kirlenme
Doğal ortamı oluşturan toprak, hava ve suyun çeşitli mikroorganizmalarla kirlenmesi ve
dolayısıyla mikrobiyolojik yapının bozulması mikrobiyal kirlenmeyi, aynı ortamların
mikroorganizmalarla kirlenmesi ise biyolojik kirlenmeyi tanımlar. Örneğin, tarım alanlarının
kanalizasyon suyu ile sulanması veya kanalizasyon sularının akarsu, göl ve denizlere boşaltılması
ile kanalizasyon sularında bulunan hastalık yapıcı mikroorganizmalar toprağa, suya ve atmosfere
geçerek bu ortamların mikrobiyolojik kirlenmesine yol açar.
Çevre unsurlarına göre çevre kirliliği 4 gruba ayrılır.
a) Hava kirliliği
b) Toprak kirliliği
c)
Su kirliliği
d)
Ses kirliliği

Sera etkisi ve iklim felaketleri de önemli bir çevre sorunudur.Sera
etkisine yol açan en önemli etken karbondioksittir.Karbondioksit
miktarı her geçen gün artıyor.Kömür,linyit,benzin,doğalgaz,fueloil
yanması ile açığa çıkan floroklorohidrokarbon(FCLHK),kükürt
dioksitleri,metan ve diğer iz gazları ve özellikle karbondioksit
atmosferin ısınmasına ve böylece sera etkisine yol açıyor.Doğada
karbondioksit miktarını azaltan ormanların(tropik ormanların) yok
edilmesi ile havadaki karbondioksit miktarı artmaktadır.Ayrıca
birçok bitki türlerinin yok edilmesi de havada bulunan karbondioksit
miktarını arttırmaktadır.Çünkü bitkiler fotosentez ile havanın
karbondioksidini almaktadırlar ve böylece insanlara daha çok
oksijen sağlamaktadırlar.Yine yağmur ormanları kesilerek ya da
yangınlar sonucunda yok olmaktadırlar.Yağmur ormanlarının yok
olması da bir insanın akciğerinin olmaması ya da yok olması
anlamına gelir.Yani insanlar,biraz daha fazla ısınmak ya da
yararlandıkları boş arazi sayısını arttırmak için kendi akciğerlerini
yok etmiş oluyorlar.

Bu yüzden karbondioksit ve diğer gazların havadaki
miktarlarını azaltmaya çalışılmalıdır.Bu da fosil yakıtların
yerine güneş enerjisi,rüzgar,su ve jeotermal enerji gibi
doğal enerji kaynaklarından yararlanmak ile
olur.Örneğin ülkemizin birçok yerinde güneş
enerjisinden yararlanmak için evlerin çatılarına güneşi
soğuran mekanizmalar yerleştirilmiştir.Bu hem çevreye
zararı olmayan hem de diğer enerji
kaynaklarından(doğalgaz,odun,kömür,linyit gibi…) daha
ekonomik olan bir sistemdir.Ayrıca güneş insanların
daima kullanabilecekleri bir enerji kaynağıdır.Çünkü
diğer fosil enerji kaynaklarının ömrü uzun değildir.Yani
dünyada bütün insanlara daimi olarak yetecek fosil
enerji rezervleri yoktur.

Önemli çevre sorunlarından bir diğeri de buzulların
erimesidir.Buzulların erimesi sera etkisiyle olmaktadır.Ayrıca
endüstrileşmiş ülkelerde artık gazların yol açtığı asit yağmurları da
buzulların erimesinde büyük bir rol oynamaktadır.Aslında
buzulların erimesi insanlar için küçümsenmeyecek derecede büyük
bir tehlike oluşturmaktadır.Đnsanlar her ne kadar bunun farkında
olmasalar da birçok ülke ya da şehir(New York,Hamburg,Hong
Kong,Rotterdem,Kopenhag,Londra,San Francisko,Đzmir,Đstanbul)
sular altında kalacaktır.Örneğin,gecen günlerden birinde Antartika
kıtasında ortalama sıcaklığın normal değerinin üzerinde sürmesi
nedeniyle Kıbrıs Adası büyüklüğünde olan bir buz tabakası
koptuğu söyleniyordu.Bu buz tabakasının kopmasına neden olarak
da sanayileşmiş ülkelerin doğaya salmış oldukları zehirli gazlar(iz
gazları) ve asit yağmurları gösteriliyordu.Bu ülkelerin bu haberi ne
kadar ciddiye aldıkları ise tartışılır.Ancak önlemini alan ülkeler de
yok değildir.

Örneğin bazı ülkelerde belirli yasalar
çıkarılmıştır.Çevreye zarar verenler
belli yaptırımlar yerine getirmek
zorundadırlar.Đlk önce ozon
tabakasını tahrip ederek sera etkisine
yol açan FCLHK’nın tamamen ve tüm
dünyada yasaklanması ile işe
başlanmalıdır.

ALTERNATĐF ENERJĐ
KAYNAKLARI

Çok değil, 100 yıl gibi kısa bir sürede fosil yakıtların doğaya
ve canlıların sağlığına verdiği zararlar etkisini gösterdi.
Kömür, doğalgaz, petrol gibi binlerce yılda oluşmuş
kaynaklar "insanlığın gelişmesi" adına tükendikçe, atıklarıyla
hava, su, toprak da tükenmeye başladı. Fosil yakıtlar olarak
adlandırılan kömür, petrol ve doğalgazın yarattığı
olumsuzluklar sadece yakın çevreyle sınırlı kalmadı;
atmosfere de yayıldı. Sonunda bu kirlilik, iklim değişikliğine
yol açmaya ve dünya yaşamını tehdit etmeye başladı.
Bugün fosil yakıtların çevre ve insan sağlığı açısından
yarattığı olumsuzluklar her geçen gün katlanarak artıyor.
Fosil yakıtlar yakıldığında altı sera gazının açığa çıkmasına
neden oluyor. Bunlardan en belirleyici olanları karbondioksit
(CO2) ve metan. Diğerleri ise kükürt, partikül madde,azot
oksit, kurum ve kül...

Yanma sırasında ortaya çıkan karbon monoksit (CO),
oksijenden çok daha hızlı bir şekilde kandaki hemoglobine
tutunarak vücuttaki oksijeni bloke ediyor ve baş ağrısı vb.
hastalıklara yol açıyor. Kömür ve petrolün yanmasıyla ortaya
çıkan, kükürt dioksit (SO2) ise kokusuyla fark ediliyor. Sülfürik
aside dönüşerek insan sağlığına ve doğal çevreye onarılmaz
zararlar veriyor; kanser ve diğer hastalıklara yol açıyor.
Doğalgazın yanmasıyla ortaya çıkan kokusuz ve gözle
görülemeyen azot oksit ise güneş altında reaksiyona girerek
nitrata dönüşüyor. Akciğerlerin koruma mekanizmasından
geçen nitrat vücutta nitrik aside dönüşüyor. Bu da bağışıklık
sistemini çökerten maddelerin başında geliyor.

Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların iklim
değişikliğine yol açmasının nedeniyse, yanma
sırasında ortaya çıkan CO2 ve metan gibi sera
gazlarının bünyelerinde ısı tutma özelliğine sahip
olmaları. Güneş, gün doğumundan batımına kadar
atmosferin içine ısı ve ışığını veriyor. Doğal
döngünün devamı için, bu ısının tekrar uzaya
transferi gerekiyor. Oysa fosil yakıtların neden
olduğu sera gazları, ısının bir kısmının atmosferde
tutulmasına yol açıyor. Böylece dünya, ısınmaya ve
iklim değişmeye başlıyor.

Isı artışının sonuçları
1900’lerden 2000’lere kadar atmosferin ortalama sıcaklığı 0.5 derece
arttı ve iklim değişikliğinin zincirleme sonuçları yavaş yavaş yaşamımızı
etkiliyor. Su kaynakları kuruyor, çiçekler erken açıyor, erken yağan karlar
ürünleri telef ediyor, bitkiler zamansız meyve veriyor ya da hiç vermiyor.
Uzmanlar, fosil yakıtların etkilerini kısa ve uzun vadeli olarak
değerlendiriyorlar. Kısa vadede oluşan sonuçlar artık yaşamımızın bir
parçası. Sıcaklık arttıkça buzlar anakütleden koparak eriyor, çığ olayları
artıyor, fazla miktarda su dolaşıma giriyor, sel felaketleri, fırtınalar,
kasırgalar oluşuyor. Deniz kıyısında yaşayan binlerce kişi sel suları
altında ölüyor.
Küresel ısınmanın, uzun vadede öngörülen sonuçları daha vahim;
ortalama sıcaklık artışı bu hızla devam ederse, 2020 yılında deniz
seviyesi bir metreye kadar yükselecek. Bu, dünyanın en büyük
kentlerinin sular altında kalması anlamına geliyor.

Isı artışının kısa vadede meydana getirdiği değişimlerin yaşanmaya başlaması ve
buna bağlı olarak yapılan tahminler, sivil kuruluşlarla birlikte hükümetleri de
harekete geçiriyor. Suların altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 77 ada
devleti ve Malta’nın insiyatifiyle ülkeler, 1992 yılında Rio Çevre Zirvesi’ne giden
süreci başlattılar. 1992’de yapılan Rio Zirvesi’nin ardından, gelişmiş ülkeler
1992’de Birleşmiş Milletler Đklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni imzaya açtılar.
Zirveye katılan ülkeler, diğer ülkelerle çözüm bulmak ve sera gazı emisyonlarını
1990 yıllarındaki seviyenin altına çekmek için, ülkelerin uyması gereken kuralları
belirlemek üzere bir dizi Taraflar Konferansı (COP-Conference of Parties)
düzenlediler. Ancak pek çok ülke yine ekolojik dengeleri ya da insan ve çevre
sağlığını değil, kendi ekonomik çıkarlarını gözetince anlaşmada zorlandılar.
Afganistan, Irak, Somali ve Türkiye gibi bazı ülkeler Rio anlaşmasını görmezlikten
gelerek, bugüne kadar onaylamadılar. 1997 yılında yapılan Kyoto Đklim
Zirvesi’nde ise ABD, Kanada, Japonya, Avustralya gibi bazı ülkeler kendi
ülkelerinde sera gazı emisyonlarında indirim yapma sorumluluğunu üstlenmek
istemediler. Bu arada kendi ülkelerinde güneş, rüzgar gibi temiz enerji
kaynaklarını kullanan enerji sistemlerini geliştirerek Kyoto hedeflerini tutturmaya
çalışan endüstrileşmiş Avrupa Birliği ülkeleri ise, Yunanistan, Portekiz, Đspanya
gibi birliğe yeni katılan ülkelerin emisyonlarını 1990 yılına göre yüzde 30
civarında artırmasına göz yumulmasını istediler.

HĐDROLĐK (SU)
Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarından olan su gücünden enerji üretimini
(hidroelektrik) gerçekleştiriyor. Ancak büyük ölçekli hidrolik santrallerin
sürdürülebilirliği de tartışmalı.
Yapılan barajlarla oluşan baraj göllerinin doğal kaynakları olduğu kadar kültürel
zenginliği yok etme tehlikesi üzerinde duruluyor.
GÜNEŞ
Güneşten enerji elde etmek, güneşin doğuşundan batışına kadar atmosferin içine
verdiği ısı ve ışığı, insanların ihtiyaç duyduğu elektrik ve proses ısı (sıcak su ve
buhar gibi) ihtiyacıyla buluşturup yararlanmakla mümkün oluyor. Burada asıl
kaynak güneş ve her gün yenileniyor. Güneşin ulaştığı yere bir düz depolayıcı
koyulduğunda bunun ısısıyla 70-80 derece su elde etmek mümkün. Bugün bu
sistem, Türkiye’de yaygın olarak, ancak verimsiz kullanılıyor. Oysa Đsveç gibi
güneşi çok az gören bir ülkede bile dışarıda sıcaklık -4 dereceyken güneş
toplayıcısından 70 derece su elde edilebiliyor.
Güneşten daha yüksek ısı elde etmek için (130 derece proses ısı) gelen ışınımın
çeşitli yansıtma teknikleriyle bir nokta veya çizgiye odaklanması gerekiyor. Bu da
bir yoğunlaştırıcı, odaklı toplayıcı yardımıyla yapılıyor. Böylece dağınık enerji
kaynağı odaklanarak, 130 derece buhar elde etmek üzere kullanılabiliyor. Bununla
da ısınma sağlanabiliyor.
Güneş dünyadan yaz ve kış aylarında farklı konumlarda görünüyor. Mimari
tasarımlarda, yaz aylarında güneşin evin içine girmesini engelleyen, kış aylarında
ise içeriye girmesini sağlayan pasif sistemler de tasarlanabiliyor.

GÜNEŞTEN ELEKTRĐK ÜRETĐMĐ
Güneşten elektrik üretmek için yarı iletken malzemelerin
özelliğinden yararlanılıyor. Yarı iletken malzemelerde
elektronlar atomlarına gevşekçe bağlı. Yalıtkan malzemede
bu elektronlar sıkıca bağlı, iletken malzemedeyse serbest
dolaşımdalar. Güneşten gelen ışınımın enerjisi foton
dediğimiz kümelerden oluşuyor. Foton miktarında enerji bir
yarı iletken tabakasında gevşekçe bağlı olan elektronları
serbestleştiriyor. Đkinci bir yarı iletken tabakasıyla oluşturulan
gerilim farkı yardımıyla serbestleşen elektronları
hareketlendiriyor. Đki yarı iletken tabakanın dışına birer kablo
bağlayıp elektronların geçişine izin verdiğinizde bu
gerilimden elektrik üretebiliyors

Bu yolla üretilen elektrik, şebekede kullanılanla aynı
kalitede. Binaların yüzeylerine ve çatısına monte edilen beş
adet güneş pili modülüyle bir evin elektrik gereksinimi
karşılanabiliyor.
Bu sistem halen kamu desteği olmadan tüketici için
ekonomik olmasa da, kullanım arttıkça maliyet düşüyor.
Fotovoltaik sistem olarak adlandırılan güneş pilleri modülleri
Türkiye’de az da olsa bazı müstakil evlerde, bazı telefon
kuruluşlarının aktarıcı istasyonlarında kullanılıyor. Güneş
pilleri de saatlerde ve hesap makinelerinde başarıyla
uygulanıyor.

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
rüzgarı oluşturuyor.) Hareket halindeki havanın kinetik enerjisine rüzgar enerjisi
deniyor. Dev kulelerin üzerine monte edilen kanatlar yardımıyla rüzgardan
elektrik enerjisi üretilebiliyor. Normalde bir vantilatörün kanatları döndüğünde
havayı hareketlendiriyor ve serinliyorsunuz. Rüzgar enerjisi de bunun tam tersi bir
sistemle elde ediliyor. Gelen hava kanatları döndürüyor, kanatların bağlı olduğu
mil de jenaratörü çalıştırıyor. Kanatların birleştiği yükseklikte bulunan bölmeden
aşağıya sadece elektriği ileten kablo bulunuyor.
Rüzgar türbinleri gelen rüzgarın yönüne göre konum alabiliyor ve otomatik olarak
kontrol ediliyor. Kanatlar kendi ekseninde hareket edebiliyor ve fırtına durumunda
kendini durdurabiliyor.
Rüzgar türbinleri fosil yakıt santrallarıyla karşılaştırıldığında daha ekonomik
üretim yapabiliyor. Bozcaada’daki rüzgar türbinlerinde bir kWh kapasite maliyeti
1000 USD iken, bir hidroelekrik santralı için 2 bin-4 bin USD olarak gerçekleşiyor.
Đşletme maliyetinin de sıfır olduğunu hesaba katarsak rüzgar, çok ekonomik bir
enerji kaynağı.
Sarıgerme’de yapılan uluslararası rüzgar enerjisi atölye çalışmalarına katılan özel
kuruluşlar 4 bin Megavat kapasiteli rüzgar güç santralı fizibilitesi hazırlayarak
üretim izni için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na başvurdular.
Türkiye’de mevcut toplam elektrik üretme kapasitesi 27 bin Megavat. OECD
kaynakları, Türkiye’de yılda tüketilen elektriğin en az iki mislinin rüzgardan
karşılanabileceğini gösteriyor.

JEOTERMAL
Yeraltında magmada artan sıcaklıkla yeraltı suları (özellikle
deprem bölgelerinde) ısınıp yeryüzüne çıkıyor. Elektrik
üretimi de jeotermal buharın gücüyle yapılıyor. Türkiye’de
Denizli, Kütahya ve Đzmir-Aliağa benzeri bölgelerde
jeotermal enerji kaynaklarından konut ısıtma ve elektrik
üretimi gerçekleştirilebiliyor.
Halen Türkiye’de jeotermal enerji kaynaklarından 20
Megavat elektrik üretiliyor. Bu kaynaktan Türkiye’de 2010
yılında 500 Megavat, 2020 yılında 1000 Megavat elektrik
kapasitesi kurulabilecek. 2000’de 51 bin 600 konut
ısıtılırken, 2010 yılında 500 bin, 2020 yılında ise 1 milyon
250 bin konut ısıtılabilecek.

BĐYOKÜTLE
Bitkiler büyürken, fotosentez sırasında atmosferden aldıkları
karbondioksitin (CO2 ) karbonunu bünyelerinde biriktirip biyokütleyi
oluştururken oksijeni dışarıya veriyorlar. Bu bitkiler yakıldığında ise CO2
yeniden atmosfere veriliyor. Bu nedenle biyokütle yakılmasına
"sürdürülebilir biyokütle enerjisi kullanımı" adı veriliyor. Hızlı büyüyen
bitkilerle enerji ormanları oluşturup, bir yandan yetiştirip diğer yandan
yakarak elde edilecek buhardan elektrik üretimi yapılabiliyor. Bu konuda
gerçekleştirilebilecek büyük bir potansiyel bulunuyor. Türkiye’nin enerji
ormanları konusunda başlattığı pilot çalışmalar var.
BĐYOGAZ
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. Greenpeace enerji raporunda, Türkiye’de 32 Twh’e kadar
elektrik üretebilecek bir potansiyel bulunduğu belirtiliyor.

Nükleer enerji ve çevre: Nükleer enerji çevreye en az zarar veren
enerji türlerinden birisi olarak kabul edilmekte.
Dünyada kurulu bulunan nükleer santraller yılda 2300 milyon ton CO2
emisyonuna engel olmaktadır
Nükleer santralların güvenlik değerlendirmesi bağımsız lisanslama
kuruluşları tarafından son derece tutucu varsayımlara göre yapılmaktadır.
Ayrıca bu santrallar işletmede oldukları sürede sürekli denetim altındadır.
Bu nedenle nükleer santralların çevre ve insana zarar verebilecek şekilde
kaza yapma riski, günümüzde kullanılan diğer teknolojik ürünlere göre çok
azdır.
Bir nükleer santralın çevresinde yaşayan insanlara yüklediği yıllık doz,
doğal radyasyonun çok altındadır.

Nükleer santrallar:
CO2 emisyonuna neden olmaz. Dünyada kurulu bulunan nükleer santraller yılda 2300
milyon ton CO2 emisyonuna engel olmaktadır.
SO2 emisyonuna neden olmaz. Dünyada kurulu bulunan nükleer santraller yılda 42 milyon
ton SO2 emisyonuna engel olmaktadır.
NOx emisyonuna neden olmaz. Dünyada kurulu bulunan nükleer santraller yılda 9 milyon
ton NOx emisyonuna engel olmaktadır.
Atık kül üretimine neden olmaz. Dünyada kurulu bulunan nükleer santraller yılda 210 milyon
ton kül üretimine engel olmaktadır.
Nükleer enerji üretim zinciri, tümüyle ele alındığında sera gazı salımı konusunda en temiz
seçenektir.
Nükleer enerjinin iklim değişikliğine sebep olan atmosferdeki sera gazı konsantrasyonunun
azaltılmasında büyük rolü vardır.
Günümüzde nükleer santraller, elektrik sektöründen kaynaklanan sera gazı salımında yıllık
olarak yaklaşık %17 azaltmayı sağlamaktadır.
Bu santrallerin yerine fosil yakıtlı santrallerden elektrik elde edilseydi her yıl 1.2 milyar ton
karbon atmosfere veriliyor olacaktı.
Nükleer enerji üretimi sürecinde ortaya çıkan atıkların ve kullanılmış yakıtların yönetimi,
gelecek nesillere fazla bir yük bırakmadan insan sağlığı ve çevrenin korunmasını
amaçlamaktadır.
Ancak nükleer atıkların (yüksek seviyeli atıklar ve kullanılmış yakıtlar) hâlâ nihaî
depolanmasının uygulanmasına geçilememesi nükleer enerji açısından dezavantaj
olmaktadır.
Enerji kaynaklarının gelecek nesiller için de yeterliliği, sürdürülebilir kalkınma açısından
önemli bir konudur. Özellikle fosil kaynak rezervleri kısıtlıdır. Nükleer yakıt hammaddesi
olan uranyum ve toryum rezervleri ise oldukça fazladır.

Nükleer Atıklar
Nükleer enerji üretiminde kullanılan yakıtların yüksek
radyoaktiviteye sahip uzun ömürlü izotopları
içermesi, bu yakıtların atık olarak uzun seneler
boyunca kontrollü
olarak insana ve çevreye zarar vermeyecek şekilde
depolanmasını gerektirmektedir.
Kullanılmış yakıtlar veya yakıt çevriminde oluşan
radyoaktif atıklar sızdırmaz özel çelik kaplar içine
konulduktan sonra geçici yer üstü ve yer altı
depolarında muhafaza edilmektedir.
Ancak son depolama için gelecekte jeolojik (yer altı)
depolama teknolojisi kullanılacaktır.
Bu konuda ABD'de ve Finlandiya'da önemli
çalışmalar yapılmaktadır.

Nükleer santrallerde alınan önlemler
Nükleer santrallarda, nükleer maddelerin çevreye bırakılmamasını ve aynı
zamanda nükleer reaksiyon sonucunda oluşan ısının her durumda reaktörden
alınmasını garantiye alacak şekilde birçok güvenlik önlemi alınmıştır.
Nükleer maddelerin dışarıya salınmaması için kademeli koruma önlemleri, oluşan
ısının alınması için ise yine kademeli ve yedekli sistem ve bileşenler
bulunmaktadır.
Nükleer yakıt, seramik formunda, yaklaşık 1 cm çap ve yüksekliğinde silindirik
parçaların ard arda dizilmesiyle yine silindirik biçimde kapalı sızdırmaz tüpler
içindedir.
Bu tüplerin binlercesinin, aralarından soğutucu suyun geçmesine izin verecek
şekilde bir araya getirilmesi ile de reaktör kalbi oluşturulmuştur.
Basınçlı veya kaynar sulu reaktörlerde bu kalp ise paslanmaz çelikten yapılan bir
basınç kabının içinde bulunur.
Basınç kabı ve buna bağlı sistemler ise reaktör korunak binası adı verilen
betondan yapılmış kubbemsi yapının içinde bulunurlar.
Dolayısıyla, yakıt içinde bulunan radyoaktif maddelerin dışarıya salınmalarını,
seramik yakıt, yakıt tübü, basınç kabı, çelik gömlek ve beton korunak binası,
kademeli olarak engellemiş olurlar.
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1)Fosil yakıtlar yenilenebilir enerji kaynaklarındandır.
YANLIŞ
2)Fosil yakıtların kullanımı küresel ısınma,iklim
değişikliği,sera etkisi gibi sonuçlar doğurur.
DOĞRU
3)Günümüzde en çok kullanılan enerji türü güneş
enerjisidir.
YANLIŞ
4)Yenilenebilir enerji türleri çevre kirliliğine neden olmaz.
DOĞRU

PEKĐŞTĐRME:
Hazırlanılmış kavram
haritalarının
gösterilmesi.
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