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1.Ekoloji Nedir?



  

            Canlıların hem kendi aralarındaki, hem de 
çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya 
birlikte inceleyen bilim dalıdır.

           Önceleri sadece bitki ve hayvanların 
çevreleriyle ilişkilerini inceleyen ekoloji, 
günümüzde insanı da içine almıştır. Yani artık 
ekoloji insan ve diğer canlıların birbirleriyle ve 
çevreleriyle olan ilişkilerini incelemektedir. 



  

2.Ekosistem
Nedir?



  

            Ekosistem, ekoloji ile iç içe olan bir 
kavramdır. Belirli bir alanda bulunan canlılar ile 
bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı 
ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz 
eden ekolojik sistemlere ekosistem denir. 

           Canlılar ile cansızlar arasında etkileşim 
sağlıklı olduğu ve gerekli enerji sağlanabildiği 
sürece ekosistem kendi kendine yeterli bir 
birliktir. 



  

2.1.Ekosistem Genel Özellikleri
          Bir ekosistem biyosferin, bir bölümü ya 

da parçasıdır; büyüklüğü ya da genişliği çok 
değişik olabilir. Bir su birikintisi, bir buğday 
tarlası birer ekosistemdir. Fakat kurumuş bir 
ağaç kütüğü gibi son derece belirgin ve dar 
sınırlı öğeler de birer ekosistem parçası 
sayılabilir.

         Boyutları ne olursa olsun, bir ekosistemin 
sınırları az çok belirgindir. 



  

              Ekosistemlerin sınırlarının belirlenmesi, 
özellikle hayvan sayısı göz önünde 
bulundurulacak olursa, hiç de kolay değildir.

2.2.Ekosistem Çeşitleri
            Ekosistemlerin incelenmesinde kara ve 

su olmak üzere başlıca iki büyük sistem ayırt 
edilebilir. 



  

Ekosistem Çeşitleri

Kara Ekosistemi Su Ekosistemi



  

2.2.1.Kara Ekosistemi
            Kara ekosistemlerini çayırlar, çöller, 

mağara, step, tundra, ova, dağ gibi daha küçük 
olan ekosistem parçaları oluşturur. Kara 
ekosistemlerinde canlıların yayılışını, iklim 
şartları ile toprağın yapısı belirler. Bu nedenle 
her kara ekosisteminde iklim, bitki örtüsü ve 
hayvan grupları farklılık gösterir. 



  

2.2.2.Su Ekosistemi
               Bir su 

ekosistemi en küçük su 
birikintisinden 
okyanusa kadar değişen 
ortamlardaki karşılıklı 
ilişkileri kapsar. 

            Ortamların farklılığına karşın, suyun 
canlılar üzerindeki etkisi bu ekosistemde 
yaşayan canlılarda benzer özellikler 
yaratmıştır. Hem su, hem çok daha karmaşık 
yaşam biçimlerinin gözlendiği kara 
ekosistemlerini tek tek incelemek 
olanaksızdır.



  

             Bu sistemlerin topluca 
incelenmesi ise birçok önemli 
ayrıntının, fiziksel ve kimyasal 
bileşenlerin canlıların değişik 
çevrelerin özelliklerine göre 
geliştirdiği uyum biçimlerinin, 
enerji akışı ve besin çevriminde 
ortaya çıkan özelliklerin göz ardı 
edilmesine yol açar. Bu nedenle 
canlıların yaşadığı çevreler belli 
tipler altında toplanarak 
incelenir.



  

            Su ekosistemlerini de okyanus, deniz, 
göl, ırmak, havuz, bataklık gibi ekosistem 
parçaları oluşturur. Su ekosistemlerinde 
canlıların yayılışını sıcaklık, basınç, ışık, 
oksijen miktarı ve tuz miktarı gibi çevresel 
faktörler belirler. 



  

2.3. Ekosistemler Neden Değişiyor ve 
Bozuluyor?

             Ekosistemdeki her öğe canlıların 
yaşamları, çoğalmaları, göçleri ya da ölümleri 
üzerinde etkili olur.

           Yaşam için gerekli olana temel öğeler 
toprak, hava, su ve ışıktır. Temel öğeler bir 
yandan ekosistemde yaşamın sürekliliğini 
sağlarken diğer yandan ekosistemlere büyük 
zararlar veren afetlere de yol açabilirler. 



  

 2.3.1. Doğa Kaynaklı Bozulmalar
              Doğal afetler şeklinde gerçekleşir. 

İnsanların etkisi olmadan doğal dengenin 
bozulmasıyla oluşur.

              Erozyon, sel, fırtına, deprem, yanardağ 
patlaması, kuraklık, çığ şeklinde oluşabilir. Bu 
çeşit bozulmalarda doğa zamanla kendini 
düzeltebilir.



  

           1900 yılından 
günümüze kadar 
ülkemizde 16 büyük 
deprem olmuştur. Bu 
depremlere 100.000 
yakın insan hayatını 
kaybetmiştir. Deprem 
sonrası meydana gelen 
yıkıntı ve moloz yığınları 
çevre kirliliğine yol 
açar. 



  

          Sel felaketinin neden olduğu su 
baskınları, yerleşim ve tarım alanlarına zarar 
vermektedir.



  

              Büyük yağışlar sonucunda toprak 
kaymaları ve arazi yapısında değişiklikler 
görülmektedir. 

              Bir bölgedeki su kaynaklarının,  bitki ve 
özellikle  ekinlerin yetişmesinde yetersiz 
kaldığı  geçici çoğu zaman felaket niteliği 
taşıyan  aşırı susuzluk kuraklık olarak 
adlandırılır.



  

          Kuraklık, atmosferden 
gelen yağışların miktarı 
buharlaşma ya da başka bir 
sebeple toprağın yitirdiği su 
miktarından az olduğu zaman 
görülür.

          Şiddetli rüzgârlar, nem 
derecesinin düşük olması ve 
sıcaklık bu duruma neden 
olabilir. Yılın her mevsimini 
benzer koşullar arasında 
geçiren bölgelerde kurak 
mevsimden  söz edilir.



  

2.3.2. İnsan Kaynaklı Bozulmalar
          Endüstri ve sanayi kuruluşlarının 

artıkları etkisiyle oluşur. Fabrika, taşıt, 
santral gibi tesislerin çalışması sonucu çevreye 
bırakılan zehirli gaz, sıvı ve katı atıklar 
çevrenin yapı ve işleyişini değiştirir. 



  

İnsan kaynaklı çevre tahribinin gerçekleşmesi;
1.Aşırı nüfus artışının olması,
2.Çevrede plansız sanayileşme yapılması,
3. Doğal kaynakların bilinçsiz kullanılması, 

olayları bulunmaktadır. Bu çeşit bozulmaların 
etkileri uzun sürelidir.

             Doğal dengenin bozulmasında etkili olan 
kirletici maddelere atık denir. Atıklar 
yapılarında bulundurduğu zararlı ve yabancı 
maddelerle toprak, su ve havanın bileşimini 
bozarlar. Böylece canlıların beslenme ve 
solunumunda aksamalara neden olur. 



  

           Atıklar kaynak ve yapısına göre 2 çeşit 
kirlenmeye neden olurlar.

a. Geçici kirlenme: Canlı vücudunun artık ve 
kalıntılarının oluşturduğu kirlenmedir. 
Çürütücüler tarafından bu atıklar 
ayrıştırılarak kısa süreli bir kirlenme oluşur. 
Ölü canlılar, yapraklar, sindirim atıkları gibi.

b. Kalıcı kirlenme: Sanayi tesislerinin 
faaliyetleri sırasında oluşturduğu atıklar 
tarafından sağlanır. Çevrede uzun süreli bir 
kirlenme oluşur. Cam, plastik, naylon, metal, 
petrol gibi ürünlerin atıkları bu özelliğe 
sahiptir.



  

2.3.2.1. Aşırı Nüfus 
Artışının Etkileri

                Son yıllardaki 
tıp ve teknolojik 
alanlardaki hızlı 
gelişmeler, insanın 
refah düzeyini ve 
ömrünü artırmıştır. Bu 
olay, nüfus artışında 
çok etkili olmuştur. 



  

             Artan nüfusun ihtiyaçları karşısında, 
sınırlı olan Dünya’daki doğal kaynaklar hızla 
tüketilmekte ve yetersiz kalmaktadır.

            İnsanların giyim, beslenme, barınma ve 
sosyal ihtiyaçları hızla çoğalmaktadır. Bu 
ihtiyaçlarını karşılamak için çok fazla ham 
madde tüketmek zorunda kalmışlardır. Bu 
durum ise çevre kirliliğine neden olmaktadır.



  

2.3.2.2. Plânsız Sanayileşmenin Etkileri 
             Sanayi tesisleri, toplumun ihtiyaçlarına 

göre planlanmadan ve gelişi güzel yerlere 
kurulursa daha büyük sorunlara yol açar. 
Sanayi kuruluşlarının sıvı, katı ve gaz halindeki 
artıkları çevre kirliliğine neden olur.

              Sıvı atıklar su kaynaklarına dökülerek 
biyolojik yaşamı ve tarımı olumsuz etkiler. Su 
ekosistemi ortamlarına zarar verir. 



  

               Kimyasal karakterli 
katı atıklar ise toprağı 
kirleterek biyolojik dengenin 
bozulmasına sebep olur. Katı 
atıkların atıldıkları çöplük 
alanlara yağan yağmurlar, 
buradaki maddeleri çözerek 
toprağın derinliklerine 
sızarlar. Böylece, yer altı su 
kaynaklarının kirliliğine yol 
açar.

               Sanayi tesislerinin, 
daha ekonomik üretim yapması 
ve daha az çevre kirliliğine 
neden olması için belirli bir 
bölgede toplanmaları gerekir. 



  

            Bu şekilde ihtiyaçları daha kolay sağlanır. 
Bu bölgede meydana gelecek sorunlara, toplu 
olarak daha kolay çözümler bulunabilir.
2.3.2.3. Doğal Kaynakların Bilinçsiz 

Kullanımı
            Çevre tahribatı ve kirliliğine sebep olan 

faktörlerden biri de ekonomik sorunların 
getirdiği faaliyetlerdir. Ekonomik ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışan insanlar, bilinçli ve bilinçsiz 
olarak çevreye zarar veririler. 



  

            Aşırı kaynak tüketmek durumunda 
kalırlar. Tarımla uğraşan insanlar, daha iyi 
ekonomik koşullara ormanlık bölgeleri yakarak 
veya keserek tarım alanları açmaya yönelirler. 

            Bu ve benzer faaliyetler sonucu ormanlar 
büyük zarar görür. Plansız kentleşme ve 
turizm yatırımları da ormanlarımıza büyük 
zarar verir.

           Tarımla uğraşan insanlar, daha çok üretim 
yapabilmek adına yapay gübreler, kimyasal ve 
hormonlu ilaçlar kullanmaktadırlar. 



  

2.3.2.3.1.Çevre Kirliliği Sorunu 
ve Ekolojik Sonuçları

       Çevre sorunları; hava, su, toprak 
ve gürültü kirliliği olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu ortamı kirleten en 
büyük neden ise, insan 
faaliyetleridir. 

        Genel olarak, çevre kirliliği dört 
madde etrafında toplanmıştır. 
Bunlar;
           1-Hava kirliliği
           2-Su Kirliliği
           3-Toprak Kirliliği
           4-Radyoaktif Kirlenme 

              5-Gürültü(ses) Kirliliği
olarak sınıflandırılmıştır.



  

2.3.2.3.1.1. Hava 
Kirliliği

          Hava kirlenmesi 
havanın yapısında bulunan 
esas maddelerin yüzde 
miktarının değişimi veya 
bu yapıya is, duman, 
aerosol halinde kimyasal 
maddelerin girmesidir.

           Bu kirleticilerle 
hava insan sağlığını 
bozacak, hayvan, bitki ve 
eşyaya zarar verecek 
derecede kirlenir.  



  

            Hava kirliliği derecesi, 
kirletici kaynakların çokluğu, 
bunlardan çıkacak zararlı 
maddelerin çeşidi, miktarı 
ve etki süresine göre 
değişir.

           Hava kirleticiler içinde, 
zarar derecesi, miktarı ve 
yayılış alanının genişliği 
bakımından kükürt dioksit 
başta gelmektedir.



  

           Kükürt dioksitin yaptığı maddi zarar 
miktarı, tüm diğer kirleticilerin yaptığı 
zararın yarısı kadardır. Bu yüzden kükürt 
dioksitin havadaki miktarı, hava kirliliği 
veya zarar derecesi için, genellikle sınır 
değer olarak alınmaktadır.
   Hava Kirleticilerin Zararlı Etkileri ve 

Ekolojik Sonuçları
            Hava kirliliği insan, hayvan ve 

bitkilerin yaşam ve sağlığını olumsuz yönde 
etkilemekte, yoğunluk ve etkileme süresine 
göre, toplu ölümlere kadar akut etkileri 
bulunmaktadır.



  

            Cansız varlıklar üzerinde ise, 
örneğin metal, taş, ahşap gibi yapı 
kısımlarında, asit bileşimlerine 
dönüşerek zararlı etkiler meydana 
getirmektedir. 

           Asit yağışlar halinde, toprağa 
ve üzerindeki canlılara zarar 
vermektedir. Bu yüzden toplu 
orman ölümleri meydana 
gelmektedir. Ayrıca asitli yağışlar, 
göllerdeki balıkların, kitle halinde 
ölmesine neden olabilmektedir. 



  

2.3.2.3.1.2. Su Kirliliği
          Su kirliliği veya kirlenmesi, istenmeyen zararlı 

maddelerin, suyun niteliğinin ölçülebilecek oranda 
bozulmasını sağlayacak miktar ve yoğunlukta suya 
karışması olayıdır. 

          Su kirliliği; ev ve sanayi atıklarının su ortamına 
arıtılmaksızın boşaltılmaları, tarımda verimliliği 
arttırma amacıyla doğal ve yapay maddelerin su 
ortamlarına taşınmaları gibi sebeplerden ortaya 
çıkar.



  

    Su Kirliliğinin Zararlı Etkileri ve Ekolojik 
Sonuçları

           Endüstri kuruluşlarıyla termik santrallerde 
soğutucu olarak kullanılan sular, sıcaklık dereceleri 
yükselmiş olarak çevrelerin ve akarsulara 
verilmekte, böylece çevreye bir termik baskı 
yapılmaktadır. 

          Bunun sonucu sıcaklık derecesi yüksek sularda 
yaşayan canlı varlıkların fizyolojik aktivitesi olumsuz 
yönde etkilenmekte, hatta bir kısmı ölmektedir.



  

           Böylece organizmalar 
tarafından suyun biyolojik olarak 
kendi kendini temizlemesi 
engellenmektedir. Sonuçta 
balıklar azalıp alglerin üremesi ve 
gelişimi artmaktadır. 

           Bol miktarda fosfor içeren 
deterjanlı sular ile gübre 
çözeltilerindeki azotlu ve fosforlu 
besin maddeleri göllere 
karıştığında buradaki bazı bitki 
türleri, özellikle su yosunları 
olağanüstü gelişerek bol miktarda 
biyolojik kitle üretir.



  

           Bunlar sudaki oksijeni, kıtlık yaratacak 
şekilde kullanır. Sonuçta balıklar oksijensiz 
kalır, ölen büyük miktardaki biyokitle ayrışmak 
için yeterli oksijeni bulamaz dibe çöker ve 
çürür. Çürüyen biyokitle bol miktarda metan 
üretir ve göldeki canlıları öldürür.

 2.3.2.3.1.3. Toprak Kirliliği
          Toprağın verim gücünü düşürecek, 

optimum toprak özelliklerini bozacak her türlü 
teknik ve ekolojik baskılar ve olaylar toprak 
kirliliğini yaratır.



  

Toprak Kirliliğinin Zararlı Etkileri ve Ekolojik 
Sonuçları

            Toprakların katı, sıvı, radyoaktif artık ve 
kirleticiler tarafından fiziksel ve kimyasal 
özelliklerinin bozulması, toprak kirliliği olarak 
belirlenir. Bu kirleticiler, yer altı ve yer üstü 
sularına karışarak insan

   sağlığını etkilediği gibi 
bitkilerin gelişmelerine 
de olumsuz etkileri 
olmaktadır.



  

          Kentleşme ve sanayileşme sonucu ortaya 
çıkan her türlü atık ve toprağa karışması, 
toprak kirliliğini oluşturmakta, ayrıca tarım 
alanlarının kentsel ve sanayi kullanımlarına 
açılması verimli toprakların kaybına neden 
olmaktadır. Aynı zamanda verimli tarım 
topraklarından tuğla, kiremit gibi yapı 
malzemelerinin üretimi toprak kayıplarını 
çoğaltmaktadır. 

         Diğer taraftan daha çok ürün almak için 
geliştirilen yeni tarım teknikleri bazı hallerde; 
erozyon, tuzluluk ve yaşlık toprak kirlenmesine 
yol açabilmektedir.



  

2.3.2.3.1.4. Radyoaktif Kirlenme 
             Radyoaktif kirlenme hava, su ve 

toprağa radyoaktif maddelerin karışmasıdır.
             Radyoaktif kirlenmenin en etkin 

kaynakları; nükleer enerji santralleri, bu 
santrallerde meydana gelen radyoaktif 
atıklar, nükleer denemeler ve nükleer silah 
üreten tesislerdir.  



  

           Radyoaktif maddelerin 
yaymış olduğu elektronların 
toprağa, havaya, suya, bitkilere, 
bitkilerden besin zinciri ile insan 
ve hayvanlara çok kolay ve çok 
hızlı bir şekilde geçmesi, 
radyoaktif kirlenmenin en 
tehlikeli özelliğidir. 

           Canlıların yapısına giren 
fazla miktardaki elektronlar, 
canlı hücrelerdeki elektron 
dengesini bozmakta, bunun 
sonucunda da hücreler, normal 
madde değişimi işlevlerini yerine 
getirememektedirler.

Radyoaktif Kirlenmenin Verdiği Zararlar ve 
Ekolojik Sonuçları



  

           Radyasyon tehlikesinin en korkunç yanı, 
ölümcül etkisinin çok uzun süre sonra ortaya 
çıkmasıdır. Bu süre içinde genetik bozukluklar 
meydana gelmekte, yaşam dünyalarında 
ekolojik dengeler bozulmaktadır. 



  

2.3.2.3.1.5. Gürültü Kirliliği
           Gürültü insanların işitme sağlığı ve 

algılamasını olumsuz yönde etkileyen, 
fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş 
verimliliğini azaltan, çevrenin hoşluğunu ve 
sakinliğini yok eden niteliğini değiştiren önemli 
bir çevre kirliliğidir.



  

Gürültü Kirliliğinin Verdiği Zararlar
Gürültü: 

- Kişileri huzursuz eder.
- Sözel iletişimi engeller.
- Çalışma etkinliğini azaltır, düşünmeyi 
engeller. Bellekle ilgili çalışmalar, sözcük 
öğrenme amacıyla yapılan çalışmalar 
gürültüden etkilenmektedir.
- Uykuda rahatsız eder, uykuya dalmayı 
güçleştirir. 



  

- İşitme duyusu ve yollarında zararlara yol 
açar.

    - Karakter değişikliklerine neden olabilir.
    - Öğrenme yaşantılarının olumsuz etkilenmesi 

özellikle okullarda belirgindir. 
Gürültülü bölgelere yakın olan okullarda 
öğrenme etkinliğini azaltıcı etki yapmaktadır.
- Seslerin arasındaki nitelik farklarının 
belirlenebilmesi güçleşir.
- Problem çözme yeteneğinde azalma olur. 



  

2.3.2.3.2.Doğal Bitki Örtüsünün Tahribi
          Doğal bitki örtüsü, varlıkları ve gelişimleri 

ile işlevleri doğal ekolojik koşullara bağlı olan 
bitki türlerinin bir araya gelerek 
oluşturdukları bitki topluluklarıdır. Otsu 
bitkilerin oluşturduğu çayır ve meralardan, 
yüksek boylu ağaçların oluşturduğu ormanlara 
kadar çok değişik doğal bitki toplulukları 
bulunmaktadır. 



  

Çayırlar – Meralar
Çayır: Genellikle düz ve taban suyu yüksek olan 

arazilerde sık ve yüksek boylu bitkilerden 
oluşan örtüye sahip alanlara denilmektedir. Bu 
bitki örtüsü genellikle biçilerek 
değerlendirilmektedir.

Mera: Meyilli, engebeli ve taban suyu derinde 
olan kıraç arazilerde kısa boylu bitkilerin 
oluşturduğu ve üzerinde hayvan otlatılan 
alanlara denilmektedir.  



  

             Çayır - meralar hayvanlara ucuz yem 
sağlayan kaynaklardır. Bunlar olmadan kârlı, 
verimli, sağlıklı bir hayvancılık yapmak mümkün 
değildir. Hayvanların daha sağlıklı ve istenen 
bünye yapısına kavuşmalarını sağlarlar. Aynı 
zamanda çevreye de önemli etkileri ve 
katkıları vardır. Bunlar:

- Erozyonu engelleyerek toprağa kaynak olurlar. 
- Memba sularına kaynak olurlar. 
- Doğal bitki örtüsü ve av hayvanlarına barınak 

olurlar. 



  

- Kirli havayı temizlerler. 
- Kentte yaşayan insanlara dinlenme alanı 

sağlarlar v.b. gibi daha birçok yararları 
olan,ormanlar, madenler gibi ülkenin çok 
değerli doğal kaynaklarıdır

Çayır ve Meraların Durumu
           Tarımda makineleşme ile çayır ve meralar 

sürülerek tarla arazisi haline getirilmiştir. Bu 
da çayır ve mera alanlarının küçülmesine yol 
açmıştır. Ayrıca hiçbir ıslah çalışması 
yapılmayan alanlarda erozyonlar sonucu yok 
olmuştur. Azalan mera ve çayırlar hayvansal 
verimi düşürmüştür. 



  

3.Ekosistemdeki 
Bozulmalar Neleri 

Doğurur?



  

3.1. Dünya Coğrafyasının 
Değişmesi

   - Uzun süren kuraklıklar 
sonucu bir ekosistemdeki bitki 
ve hayvan sayısı hızla azalır.
- Suların kirlenmesi sonucu 
suya ışık girişi azalır, suyun 
hava oranı düşer.
- Toprakta oluşan tahribat ve 
kirlenmeler önce bitkilerin 
sonrada diğer canlıların 
zamanla ölmesine neden olur.
- Ormanların kesilmesi ve 
yanması çevrenin çölleşmesine 
ve sonrasında küresel ısınmaya 
etkide bulunur. 



  

3.2. İklimin 
Değişmesi

          İklim şartlarının 
değişmesi, 
ekosistemdeki canlı 
yaşam ve dağılışını 
etkiler. İklimi değişen 
bir bölgede bazı canlılar 
göç ederken, bazı 
canlılar ölür veya 
şartlara uymaya çalışır. 



  

               Ozon tabakasının incelmesi, ormanların 
azalması, havanın kirlenmesi, yağışların 
azalması, çölleşmenin başlaması bir bölgedeki 
iklimin ve coğrafik yapının değişmesine etkide 
bulunur.



  

 3.3. Erozyonların Oluşması
          Toprağın su ve rüzgâr etkisiyle aşınıp, 

taşınmasına erozyon denir. Erozyonlar sonucu 
bir bölgenin toprağı tahrip olur. Tarım 
toprağının ürün verimi azalır. Erozyonu 
önlemek için en etkili yöntem eğimli ve çorak 
toprakların ağaçlandırılmasıdır. Çünkü bitki 
kökleri toprağı tutarak erozyonla 
sürüklenmesini önler. Erozyona uğrayan bir 
bölgede toprağın yapısı değişeceği için 
canlıların yaşamı da tehlikeye girer. 



  

  3.4. Su Kaynaklarının 
Azalması 

           Çevredeki su kaynaklarının 
azalmasına, yağışların 
düşmesine, tarımsal verimin 
düşmesine ve hidroelektrik 
santrallerdeki enerji üretiminin 
kısılmasına neden olur. Bu durum 
canlıların beslenmesini olumsuz 
olarak etkiler.

          Su oranı azalan topraklarda 
daha az sayıda bitki yaşar. 
Ortama uyan bazı hayvanlar bu 
topraklarda barınır. Kısacası 
çevre zamanla çölleşir. Doğal 
özelliklerini de zamanla 
kaybeder. 



  

3.5. Enerji Kıtlığının Başlaması
          Madenlerin azalması sonucu termik 

santraller, su kaynaklarının azalması 
sonucu hidroelektrik santralleri, petrolün 
azalması sonucunda ulaştırma araçlarının 
kullanım oran ve verimi azalır. 

          Enerji kıtlığının başlaması durumunda 
insanların sosyal yaşamı felç olur. Besin 
zincirinin oluşumunu sağlayan enerji nakli 
gerçekleşemez. Ortamın biyolojik dengesi 
bozulur. 



  

3.6. Canlı Çeşitliliğinin Azalması
          Ekosistemdeki fiziksel ve kimyasal 

şartların değişmesi canlıların yaşama, 
yayılış ve üremesini etkiler. Bozulan şartlara 
uyanlar yaşarken diğerleri yok olur.

         Çevredeki bitki 
sayısının azalması 
besin zincirindeki 
canlı tür ve sayısının 
azalmasına neden 
olur. 



  

3.7. Küresel Isınma
            Küresel ısınma, insan 

tarafından atmosfere verilen 
gazların sera etkisi yaratması 
sonucunda, dünya atmosferi ve 
okyanuslarının ortalama 
sıcaklıklarında belirlenen artışa 
verilen isimdir.

           Küresel ısınmaya, atmosferde 
artan sera gazlarının neden olduğu 
düşünülmektedir.



  

             Karbondioksit, su buharı, 
metan gibi bazı gazların, güneşten 
gelen radyasyonun bir yandan dış 
uzaya yansımasını önleyerek ve 
diğer yandan da bu radyasyondaki 
ısıyı soğutarak yerkürenin fazlaca 
ısınmasına yol açtığı ileri 
sürülmektedir.



  

          Bugün için bilim çevrelerinde küresel 
ısınmada başrolün atmosferdeki karbondioksit 
oranının artmasına bağlanmaktadır. 

          Her ne kadar atmosferdeki karbondioksit,
• yeşil bitkilerin fotosentez olayında,
• karbondioksitin litosfer yüzeyinde suda 

çözünmesiyle atmosferden çekilmekte ise de, 
bu mekanizmaların kapasitesinin üzerinde 
karbondioksit salınımı, gezegen üzerinde sera 
etkisi yaratmaktadır.



  

3.7.1.Küresel Isınmanın 
Ekosisteme Etkileri



  

             Küresel ısınmanın ekosistemin 
dengesini bozmaya yönelik birçok 
etkisi vardır. Bunlar yapay ve 
doğal etkiler olarak ikiye 
ayrılmaktadır.

1) Doğal Etkiler;
• Güneşin Etkisi: Güneş'in 

manyetik alanı ve protonlar ile 
elektronlar biçiminde ortaya 
çıkan güneş rüzgârı, güneş 
sisteminde kozmik ışımalara 
karşı bir kalkan görevindedir. 
Güneş'in değişken aktivitesiyle 
zayıflayabilen bu kalkan, 
kozmik ışımaları geçirmektedir.



  

       Kozmik ışımaların fazla olması bulutlanmayı 
arttırmakta, Güneş'ten gelen radyasyon 
oranını değiştirerek küresel sıcaklık artışına 
neden olmaktadır. 

         Güneş'ten gelen ultraviyole ışınım aynı 
zamanda kimyasal reaksiyonların oluştuğu (ve 
dolayısıyla atmosferin tamamını etkileyen) 
ozon tabakası üzerinde değişikliğe yol 
açmaktadır. 



  

• Dünya'nın Presizyon Hareketi: Güneş 
çevresindeki yörüngesinin her doksan beş bin 
yılda biraz daha basıklaşması sonucunda 
Dünya'nın ekseninde doğrusal bir kayma 
olmaktadır.

           Dünya'nın bu hareketlerinden dolayı 
zaman zaman soğuk dönemler yaşadığını ve bu 
soğuk dönemler içindeyse yüz bin yıllık 
periyotlarda on bin yıl süreyle sıcak dönemler 
geçirdiğini bildirmektedir. Bu da Dünya'nın 
doğal ısınmasının bir nedenini oluşturmaktadır.



  

• El Nino'nun Etkisi:  "Güney 
salınımı sıcak olayı" olarak 
tanımlanabilecek El Niño hareketi, 
1990-1998 yıllarında tropikal doğu 
Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi 
sıcaklıklarının normalden 2-5º 
daha yüksek olmasına neden 
olmuştur. 

             Özellikle 1997 ve 1998 
yıllarındaki rekor düzeyde yüzey 
sıcaklıklarının oluşmasında, 1997-
1998 kuvvetli El Niño olaylarının 
etkisinin önemli olduğu kabul 
edilmektedir. 1998'deki çok 
kuvvetli El Niño bu yılın küresel 
rekor ısınmasına katkıda bulunan 
ana etmen olarak 
değerlendirilebilir. 



  

2)Yapay Etkiler;
• Fosil Yakıtlar:

         Yapılarında karbon ve hidrojen 
elementlerini bulunduran kömür, petrol ve 
doğalgaz , 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.



  

• Sera gazları: 
             Dünyanın sıcaklığı sanayi devriminden 
bu yana 0,45ºC artmıştır. Bunun esas nedeni 
fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan CO2 
ve diğer sera gazlarıdır. Artan nüfus ve 
büyüyen ekonominin enerji gereksinimleri 
de fazlalaşmaktadır. 

             Bu gereksinimin karşılanması ise fosil 
yakıt tüketiminin artmasına ve atmosferdeki 
CO2 miktarının büyük ölçüde çoğalmasına 
neden olmaktadır. Sıcaklık artışının olası 
etkileri teoriler biçiminde incelenmektedir.



  

3.8. Ozon Tabakasının 
İncelmesi

          Çeşitli amaçlar için üretilen 
kloroflorokarbonlar (CFC) ozon 
tabakasını inceltmekte, bunun 
sonucunda çevre ve insan sağlığı 
olumsuz etkilenmektedir. Ozon 
molekülleri atmosferde 
bulundukları yere göre farklı 
karakteristik özellikler 
gösterirler. 

          Stratosfer tabakasındaki 
ozon canlılar için yararlı olup, 
buna karşılık dünya yüzeyine yakın 
atmosfer tabakasında 
(troposferde) bulunan %10 
oranındaki ozonun yıkıcı etkisi 
bulunmaktadır. 



  

           Atmosferdeki diğer moleküllerle 
reaksiyona giren ozonun, bitki ve hayvanların 
canlı dokularına çeşitli zararları 
bulunmaktadır. Atmosferdeki ozonun yaklaşık 
%90'ı yeryüzünden itibaren 10-40 km. arası 
yükseklikte ve stratosfer tabakasında bulunur. 
Bu bölgedeki ozonun özelliği; tüm canlı 
varlıkları, doğal kaynakları ve tarımsal ürünleri 
olumsuz yönde etkileyen ultraviyole (UV) 
ışınlarını absorbe etmesidir.

          Ozon yoğunluğunun ultraviyole ışınlarını 
tutma görevini yapamayacak kadar azalması, 
"ozon tabakasının delinmesi" olarak 
adlandırılmaktadır. 



  

           Ozon tabakasının incelmesi sonucunda; 
UV-b radyasyonu artmakta ve insanların 
bağışıklık sistemleri zarar görmekte, görme 
bozukluğuna ve deri kanserine yol 
açmaktadır.

          Ozon tabakasının incelmesine sebep 
olan ve kloroflorokarbon ihtiva eden 
maddelerin başında klor türevleri, plastik 
köpükler (strafor), spreyler, aerosoller ve 
yangın söndürücüler gelmektedir. 



  

4.Dünyamızın Temel 
Ekolojik Sorunlarına 
İlişkin Çözüm Yolları 

ve Alınabilecek 
Önlemler Neler

Olabilir?



  

4.1. Sanayi Yapılaşmasında Çevresel Önlemleri 
Önceden Alalım

            Sanayi tesisleri, organize sanayi bölgeler 
adını verdiğimiz alanlarda toplanmalıdır. Bu 
alanlarda toplanmış sanayi kuruluşları;
a) Alt ve üst yapısal ortak ihtiyaçları,
b) Enerji ihtiyaçları,
c) Birbirleriyle etkileşimi ve hammadde 
alışverişleri,
ç) Kirliliğin bir bölgede toplanmış olması ve 
çözümlere ortak katkı sağlaması,



  

    d) Denetlenme kontrol ve güvenlik emniyeti,
e) Ulaşım, örgütlenme, bilgilenme, verimlilik, 
teknolojik gelişmeyi takip etme vb. gibi 
faydalardan yararlanma avantajına sahip 
olurlar.
            Ortak alanlarda toplanmış sanayi 
kuruluşlarının yol açtığı sıvı, katı ve gaz 
kirlilikleri tek merkezlerde toplanarak ortak 
tesislerde arıtılması daha kolay ve ucuz olur. 
Bu sayede çevre daha az kirlenmiş olacaktır.



  

4.2. Türlerin Yaşadıkları Ortam İçinde 
Devamlılıklarını Sağlayalım 

          Ekolojik dengenin bozulması, kimi türleri 
yok olma tehlikesi ile karşı karşıya getirmiştir. 
Yapay göller, akarsular, havuzlar, parklar ve 
ormanlar oluşturarak bu türleri yok olmaktan 
kurtarmalıyız.

 
4.3. Bilinçli Tarımla Toprağı Koruyalım
        Tarımda aşırı ölçüde kullanılan ilaçlar ve 

gübreler toprağı kirletir. Kirlenen toprakta 
yetişen sebze ve meyvelerin insanlara ve 
hayvanlara zararı olur.



  

         Toprak kirliliğini önlemek için dikkat edilmesi 
gereken konular şunlardır:

• Verimli tarım alanlarını sanayi kuruluşları ve yerleşim 
birimleri kurulmamalıdır. 

• Nükleer santraller toprağa zarar vermeyecek yerlere 
kurulmalıdır. 

• Ambalaj sanayisinde karton ve cam gibi yeniden 
kullanılabilir maddeler seçilmelidir. 

• Toprağın yanlış sulama ve işlenmesi önlenmelidir. 
• Ev sanayi artıkları toprağa zarar vermeyecek biçimde 

toplanmalı ve yok edilmelidir. 
• Ormanlık ve otlak alanlarının çoğaltılmasına ve 

korunmasına önem verilmelidir. 
• Sanayi artıklarının arıtılmasına önem verilmelidir. 
• Ormanların ve yeşil alanların korunması ile ağaç sevgisi 

konularında toplum eğitilmelidir. 



  

  4.4. Yok Etmeden 
Ağaç Dikelim

             Meralar ve 
kamuya ait araziler 
özelliklerine göre 
ağaçlandırılmalıdır. 
Ağaçlandırma 
çalışmaları 
desteklenmeli, ödül 
verilmeli ve 
özendirilmelidir. Özel 
ve resmi ormanların 
kurulması teşvik 
edilmelidir. Ormanların 
korunması ile ilgili ağır 
ve caydırıcı hükümler 
içeren yasalar 
getirilmelidir.



  

4.5. Suları ve Su Kaynaklarını 
Kirletmeyelim

            Su kaynakları kirlendiği 
zaman, içinde yaşayan canlılar 
olumsuz etkilenir.
Buna bağlı olarak ekolojik denge 
de bozulur. Doğal hayatın 
bozulmaması için su 
kaynaklarının kirletilmemesi 
gerekir. Bunun için:



  

• Evsel  ve endüstriyel  artık suları arıtma 
tesislerinde zararsız hale getirilmeli, 

• Temizlik ve sulamada su tasarruf edilerek 
kullanmalı, 

• Deterjan yerine sabun tozu kullanılmalı, 
• Tarımsal alanda kullanılan gübre ve tarım 

ilaçları fazla kullanılmamalı, 
• Çevre ağaçlandırılmalı var olan yeşillikler 

korunmalı, 
• Su kaynaklarına yakın yerlere ve havzalara 

yerleşim izni verilmemelidir. 



  

4.6. Geri Dönüşüm Ürünleri Kullanalım
          Gelecek kuşaklara temiz bir çevre 

bırakmak için doğal kaynaklar ölçülü, dengeli 
ve geri kazanımlı kullanılmalı ve savurganlık 
önlenmelidir. 

          Örneğin kâğıt üretimi amacıyla yeşil 
örtünün yıkıma uğratılması yanlış bir 
davranıştır. Kullanılan kâğıtların biriktirilip 
işlenmesi ekonomiye katkı sağlar. Böylece 
ormanların yok olması da önlenmiş olur.



  

4.7. Tüketim Maddelerini Geri Dönüşümü 
Sağlayacak Şekilde Değerlendirelim

            Çevre sorunlarının en az seviyede 
yaşanması için geri dönüşümlü ürünlere ağırlık 
verilmesi gerekir. Bunun için ulusal düzeyde 
bir çalışma politikası oluşturulması gerekir. 
Çöpe atılan bazı artıklar kısa zamanda toprağa 
karışarak doğayı kirletmezler. 

           Ancak cam, pet şişe ve içecek kutuları 
çok uzun zaman aralıklarında geri dönüşüm 
yapabilirler. İşte bu maddeler torak ve 
çevreyi kirletirler. Toprak kirliliğine neden 
olan maddeleri geri dönüşüm yoluyla tekrar 
kazanabiliriz.



  

 4.8. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Kullanılabilirliğini Arttıralım

          Su, rüzgâr ve güneş enerjisi gibi 
kaynakların kullanımı çevre kirliliğine 
neden olmaz. Yenilenebilir enerjiden 
yaralanmak daha akılcıdır. 
Geleceğimizin güvencesi yenilenebilir 
enerji kaynaklarıdır.
4.9. Yenilenemez Enerji Kaynakları İçin Önlem 

Alalım
         Bu gün kullandığımız enerjini büyük bölümünü 

yenilenemez enerji kaynaklarına dayalı termik 
santrallerden elde ederiz. Yenilenebilir enerji 
kayakları, bu enerji kaynaklarına alternatif haline 
gelinceye kadar bunları kullanmak durumundayız.     
     



  

           Termik santraller hava, su ve toprağın 
kirlenmesinde etkili olurlar. Bacalarında çıkan 
kükürt dioksit karbon dioksit ve azot 
oksitlerle havayı kirletirler kükürt dioksit 
gazları havadaki su buharı ile birleşerek 
sülfürik asidi oluşturur. Meydana gelen asit 
yağışlarla  yeryüzüne düşerek su ve toprağın 
kirlenmesine neden olur.

4.10. Kullandığımız Her Şeyde Tutumlu Olalım
            Enerji tasarrufu yaparsak daha az 

enerjiye ihtiyaç duyarız. Böylece enerji 
üretiminin çevreye verdiği zararları da 
azaltmış oluruz. Enerjinin verimli kullanılması, 
önemli çevre sorunlarının çözülmesi için en 
kolay ve en ucuz yöntemdir.



  

4.11. Bu Konularda Her Yaş Grubunun 
Bilgilendirilmesi Ve Eğitimine Önem Verilmesi

            Çevre kirliliği konusunda kamu yöneticilerine 
ve eğiticilerine önemli görevler düşmektedir. 
Çocuk, genç, orta yaşlı ve yaşlı herkesin çevre 
sorunlarına karşı bilinçli olması gerekir. Özellikle 
çocuklarda ve gençlerde eğitime ağırlık 
verilmelidir.               



  

        Yalnızca çevre konusunun ders kitaplarına 
konması yeterli değildir. Bu sorunların gezi ve 
gözlemlerle uygulamalı olarak işlenmesi 
gerekir. Sivil toplum örgütlerinden ve kamu 
kuruluşlarından çevre sorunlarının çözümünde 
katkı sağlamalıdır. Paneller, açık oturumlar, 
konferanslar ve kampanyalar düzenlenerek 
bütün insanlarda çevre bilinci oluşturulmalıdır.



  

4.12. Sürdürülebilir Kalkınmayı  Esas Alalım
             Kalkınmayı  genel anlamda ekonomideki 

büyüme ve gelişme olarak tanımlayabiliriz. 
Sürdürülebilir kalkınma ise doğal kaynaklar 
tüketilmeden ve çevre yıkımına neden olmadan 
yapılan kalkınmadır.           

            Sürdürülebilir kalkınmada esas amaç, 
doğa ve çevre ile barışık yaşamaktır. Yani, 
doğal çevrenin yapısını bozmadan en iyi şekilde 
yararlanmaktır. 

             Sürdürülebilir kalkınmanın temel 
esaslarından biride yenilenebilir kaynakları 
kullanmaktır. Bunun için yenilenebilir 
kaynaklara ve geri dönüşümlü ürünlere 
yönelmek gerekir. 



  

Doğa Kaynaklı Bozulmalar
(Sel, Deprem, Yanardağ 
Patlaması)

İnsan Kaynaklı Bozulmalar 
(Aşırı Nüfus Artışı, 
Plânsız Sanayileşme, 
Doğal Kaynakların Bilinçsiz 
Kullanımı) 

Dünya Ekosisteminde Bozulmalar

Dünya Coğrafyasının Değişmesi 

İklimin Değişmesi 

Erozyonların Oluşması Su Kaynaklarının Azalması 

Enerji Kıtlığının Başlaması Canlı Çeşitliliğinin Azalması 

Küresel Isınma 

Ozon Tabakasının İncelmesi 



  

Hazırlayanlar:
Burcu SİNEM

F.Merve ULUSOY 

Dinlediğiniz İçin Teşekkür 
Ederiz.



  

Örümcek Ağı
Proje Tabanlı Deney Önerisi Sunumunun 

Değerlendirilmesi
Öğretim Kurumlarında Kullanılabilir Olma

Görselleştirerek Öğretici Olma

Güdüleyici Olma Yeni Bilgi Verici Olma

Bağlantı Kurmaya Yatkın Olma Sunuma Uygun Olma

Yeni Bilgi Edinmeye Teşvik Edici Olma Model Oluşumuna Uygun Olma

1

2

3

4

1

2

3

4
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