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Küresel Isınma 

 Küresel ısınma, dünya atmosferi ve 
okyanuslarının ortalama sıcaklıklarında 
belirlenen artış için kullanılan bir terimdir. 
Fosil yakıtların yoğun bir şekilde yakılması 
sonucu, başta karbondioksit olmak üzere 
atmosferde sera gazlarının giderek artması ve 
buna bağlı olarak dünyamızın ısınması olayı, 
sera etkisi nedeniyle kürsele ısına olarak 
tanımlanmaktadır. 

 

 

 

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.  

Başlıca sera gazları :CO2, metan, su 
buharı, azotoksit, kloroflorokarbon ve ozon 

 

FOSĐL YAKITLAR 

Fosil yakıtlar, mineral yakıtlar olarak da bilinir, hidrokarbon içeren kömür, petrol ve doğal 
gaz gibi doğal enerji kaynaklarıdır. Fosil yakıtlar, çürüyen tarih öncesi bitki ve hayvanlardan 
milyonlarca yılda,yüksek basunç altında oluşmuş ve karbondioksit içeriği bakımından çok 
zengin organik maddelerdir. 

 Yapılarında karbon ve hidrojen elementlerini bulunduran bu fosil yakıtlar, uzun süreçler 
içerisinde oluşmakta fakat çok çabuk tüketilmektedir. çalışmalara gore fosil yakıt tüketiminin 
aynı hızla sürmesi sonucunda, önümüzdeki 50 yıl içinde dünyamızın sıcaklığının 5 derece 
artacağını ve bunun da büyük felaketlere yol açacağını göstermektedir. enerji talebinin, 
elektrik, ısınma ,ulaştırma amaçlı olsun, neredeyse tamamen fosil yakıtlarla sağlanmaktadır. 



KÖMÜR 

 

LĐNYĐT 

 

 

PETROL 

 

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 

 

DOĞAL GAZ   

  

En düşük kaliteli kömür olup Türkiye’de hava 

kirliliğinin artması özellikle  linyit tüketiminin artışı ile 

paralellik göstermektedir.Ör:Linyit kullanan termik santrallerde 

bol miktarda kül oluşur, çevre kirliliğine neden olur.  

 

Kömür ,yanabilen organik bir kayadır.Başlıca C,H ve O 

gibi elementlerin bileşiminden,uzun süre ısı,basınç ve 

mikrobiyolojik etkilerin sonucunda oluşmuştur. özellikle linyit 

tüketiminin artışı ile paralellik göstermektedir. 

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.Doğal 

gaz kokusuzdur. 

Petrol kelimesi,doğal halde ve yeraltından çıkarılan 

işlenmemiş hampetrolanlamınagelir.Petrol,hidrokarbonların 

karışımından meydana gelmiştir.Çıkarılması ve taşınması çevre 

kirliliğine neden olur. 



Fosil  Yakıtlar  Nasıl  Etkiliyor? 

Fosil yakıtlarının yakılması ile karbondioksit gazı açığa çıkmaktadır.Açığa çıkan CO2 
gazı, atmosfere karışır. Normalde karbon döngüsünün bir parçası olan bu olay, fosil yakıtların 
kullanımının artması ile atmosferdeki CO2 miktarının normalden yüksek seviyelere çıkmasına 
neden olur.CO2 ısının uzaya çıkışını yavaşlatan bir sera gazıdır.Yani dünya yüzeyinde 
sıcaklığın artmasına neden oluyor. 

 

Çevre Kirliliği : fosil yakıtların yakılması, açığa çıkan 

karbondioksit gazı ve diğer zararlı gazlar, büyük oranda 

çevre kirlenmesine yol açmaktadır 

 

 

 

   Su Kirliliği                             Toprak Kirliliği                    Hava Kirliliği 

       

 

Örneğin, kükürt dioksit oranı yüksek olan bir atmosfer tabakasından geçen yağmur 

damlacıkları "asit yağışları" halinde toprağa gelir.Bu durum su kirliliğine de neden olur. 

 

Asit Yağmurları  
Özellikle kömür ve petrol gibi fosil yakıtlardan havaya atılan kükürt dioksit, azot oksitler ve 

karbon gazları, yağmur damlaları ile birleştirilerek sırayla sülfürik asit, nitrik asit ve karbonik 

asit oluşturur. Asit yağmurları,demir yolları, binalar, köprüler ve tarihsel kalıntılar üzerinde de  

etkili olmuştur. Aynı şekilde çöp yığınlarından toprağa sızan sular, kirli sulama suları, gübre 

çözeltileri, radyoaktif maddeler, uçucu küller, toprağı kirleten madde ve kaynaklardır. 

 

 

 



NE YAPILABĐLĐR? 

Karbondioksit ve diğer gazların havadaki miktarlarını azaltmaya çalışılmalıdır.Bu da fosil 

yakıtların yerine güneş enerjisi,rüzgar,su ve jeotermal enerji gibi doğal enerji kaynaklarından 

yararlanılmalıdır.Çünkü fosil yakıtlar: 

• Yenilenebilir değildir,               ,             Kaynakları sınırlıdır 

• Yavaş yavaş azalmaktadır          ,        Gün geçtikçe daha pahalı olmaktadır 

• Çevreye zararı arttırmaktadır      ,          Dışa bagımlılığı artırır  

 

ÖZETLE; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đklim 

Değişikliği 

Çevre 

Kirliliği 
Buzulların Erimesi 

Sıcaklık Değişimi 

CANLI YAŞAMI 

TEHDĐT ALTINDA 

Atık 

oluşumu 

   Enerji 
       

Tüketim Fosil 

Kaynakla



 

 

 

ÇALIŞMA YAPRAĞI DEĞERLENDĐRME 
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Adı ve Soyadı:                                                              05.11.2008             

 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1.Fosil yakıtlar ……………………. enerji kaynaklarındandır. 

2.Fosil yakıtların kullanımı küresel ısınma,……………….,…………………….  
gibi sonuçlar doğurur. 

3………………  enerji türleri çevre kirliliğine neden olmaz. 

4.Fosil yakıtlardan 3 tanesini sıralayınız. 

•  

•  

•  

5.Yeniden oluşumları çok uzun zaman alan kaynaklara ......... ............. 

kaynakları denir 

 
6.Fosil yakıtlar nasıl oluşur? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………….. 

7. Asit yağmurları nasıl oluşur? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………

……………………….. 

 

 

8.Fosil yakıtlardan petrolün kullanılmasının olumsuz yönleri nelerdir? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

 

9.Sizce bu penguenler neyi protesto ediyorlar?Neden? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………



…..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

10.Linyit kullanımının çevreye etkisini açıklayınız. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

 

 

 

ÇALIŞMA YAPRAĞI ÇÖZÜMLÜ 
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1.Fosil yakıtlar, yenilenemeyen enerji kaynaklarındandır 

 

2.Fosil yakıtların kullanımı küresel ısınma,iklim değişikliği,sera etkisi gibi 
sonuçlar doğurur. 

 

3.Yenilenebilir enerji türleri çevre kirliliğine neden olmaz. 

 

4.Fosil yakıtlardan 3 tanesini sıralayınız. 

• Kömür 

• Petrol 

• Linyit 

  

 



•  

5.Yeniden oluşumları çok uzun zaman alan kaynaklara fosil enerji kaynakları 
denir. 

 

 

6.Fosil yakıtlar nasıl oluşur? 

Fosil yakıtlar, çürüyen tarih öncesi bitki ve hayvanlardan milyonlarca yılda, 
yüksek basunç altında oluşmuş ve karbondioksit içeriği bakımından çok zengin 

organik maddelerdir. 

 

7.Asit yağmurları nasıl oluşur? 

Asit yağmurları özellikle kömür ve petrol gibi fosil yakıtlardan havaya atılan 

kükürt dioksit, azot oksitler ve karbon gazları, yağmur damlaları ile 

birleştirilerek sırayla sülfürik asit, nitrik asit ve karbonik asit oluşturur. 

8. Fosil yakıtlardan petrolün kullanılmasının olumsuz yönleri nelerdir? 

 Fosil yakıtlardan petrol taşınması, işlenmesi, aranması ve kullanılması sırasında 

çevreyi kirletmektedir. Petrol yakıt olarak kullanılırken oluşturduğu gazlarla 

havayı kirletmektedir.Kaza yapan petrol tankerlerinin denizlerin 

kirlenmesindeki payı oldukça fazladır. Denize dökülen petrol, denizi doğrudan 

kirletirken denizlerde yaşayan  canlılarda da olumsuz etkir. 

 

9. Resimdeki  penguenler sizce neyi protesto ediyorlar?Neden? 

Resimdeki penguenler küresel ısınmayı 

protesto ediyorlar.Çünkü  fosil yakıtların 

yoğun kullanımıyla açığa çıkan CO2 



atmosfere karışır ve normalden yüksek 

seviyelere çıkar.CO2 gazı da ısının uzaya 

çıkışını yavaşlatan bir sera gazı olduğu 

için dünya yüzeyinde sıcaklığın 

artmasına neden olur.Ve sonuç olarakta 

buzullar erir. 

 

10.Linyit kullanımının çevreye etkisini açıklayınız. 

Linyit kullanılan termik santrallerde kömürün yanmasıyla bol miktarda kül 

oluşur. Bu küllerin içinde bulunan gazların bir kısmı havada kalarak asit 

yağmurlarına sebep olurlar. Yere ulaşan küller ise toprak yüzeyini ve bitkilerin 

üzerlerini kaplarlar.  Toprak yüzeyine yığılan küller,yağışlarla yeraltına sızarak 

toprağın kalitesini bozar. 

 


