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Doğal kaynaklar ve 
çevre yönetimi 

Prof. Dr. SEVİNÇ ARCAK



GİRİŞ

1992 deki Rio Dünya Zirvesinden sonra nesil 
değişti ve dünya bambaşka yer haline geldi.

Doğal kaynakların yönetiminde kırsal 
nüfuslara yetki vermenin iklim değişikliğiyle 
mücadeleye değer kattığı görülmüştür.

Dünyadaki ormanlar toplulukların temel 
geçim kaynağı olarak işlev görmektedir. 



Ormanlar; gıda, enerji, ilaç, konut ve 
gelir kaynağıdır.

Toplulukların ormanlar ve diğer doğal 
kaynaklar üzerindeki haklarını artırmak, 
pek çok ülkenin uygulayabileceği  ve 
uygulamak zorunda olduğu, işe 
yarayan, başarılı bir modeldir.  



Sürdürülebilir geleceğe yönelik kentsel 
kalkınmanın, kentlerdeki büyümenin 
merkeze oturtulması gerektiği çok net bir 
şekilde görülmektedir.

Yaşanması beklenen nüfus artışı kentsel 
alanlarda gerçekleşecektir.

Kentler ve kentsel kalkınma için 
yoğunluğu, çeşitliliği, akıllı arazi kullanımı 
ve düzenlemeleri sağlayan yeni bir 
düşünce gerekmektedir.





Toprak potansiyeli

 Türkiye ekilebilir alan bakımından varlıklı bir ülke 
değildir.

 Ülkemizin ortalama yükseltisi 1131 m’dir.
 Ülke topraklarının % 24’ü (19 mha) tarımsal kullanıma 

elverişlidir (I,II,III). 
 Türkiye’de I. Sınıf arazinin oranı yalnızca % 4.8, II. sınıf 

arazinin oranı ise % 6.0’dır. 
 Arazilerin % 68 de toprak derinliği 50 cm’den azdır.
 Toprakların % 40 ‘ı aşırı sığ niteliktedir,
 % 64 ünde ekim yapılamaz,
 % 8 de taşlık –kayalılık,
 % 7 de drenaj,
 % 3 de tuzluluk alkalilik sorunları vardır.



Ülkemiz arazisinin % 64’ünün 
eğimi % 12’nin üzerindedir



Ekilebilir toprak dağılımı

 Ekilebilir toprakların bölgelere göre dağılımı 
dengesizdir.

 Ekilebilir toprakların % 30 u nüfusun yoğun ve 
tarım dışı etkinliklerin fazla olduğu Marmara ve 
Orta-kuzey bölgelerinde görülmektedir.

Toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına 
yönelik planlar yapılırken şu özellikler dikkate 
alınmalıdır:
A- Ekilebilir alanların sınırlılığı,
B-Toprak yapısındaki değişkenlikler,
C-Bölgeler arası dağılım dengesizlikleri.



Türkiye’nin ana toprak grupları

Türkiye’nin Ana Toprak Gurupları Haritası; calisols (sarı), 
cambisols  (turuncu) and leptosols (gri), and fluvisols 

(mavi).



Türkiye’de arazi kullanımındaki değişim
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TOPRAK SORUNLARI

1.EROZYON

2.YANLIŞ ARAZİ 
KULLANIMI/TOPRAK 
İŞLEME 

3.YANLIŞ GÜBRELEME 
TEKNİKLERİ

4.BİLİNÇSİZ SULAMA

5.KİRLİLİK



olayıdı
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TOPRAĞIN;

ve

TAŞINMASI

AŞINMASI,

BİRİKMESİ

1. Erozyon ;
Bitki örtüsünün olmaması veya tahrip 
edilmesi nedeniyle, yağmur, su ve rüzgâr 
etkisiyle;



Türkiye’de Erozyon



Türkiye’de Erozyon



% 7 Hafif % 20 Orta

% 63 Şiddetli         ve  Çok Şiddetli

Türkiye’de Erozyon



Erozyonun İnsan Etkili Nedenleri



Yerleşim İhtiyacı Tarım Alanı İhtiyacı

Hammadde İhtiyacı

Erozyonun İnsan Etkili Nedenleri



Erozyonunun Sonuçları

Açlık ve Yoksulluk

Seller

Biyolojik Çeşitliliğin Azalması 

Kırsaldan Kentlere Göç

Kuraklık

Doğal Dengenin Bozulması 



Erozyonun Sonuçları



Erozyonun Sonuçları

Tarımda Verimsizlik



Erozyonun Sonuçları



Erozyonun Sonuçları



Bitki türlerinin sadece % 1’i, tam bilimsel taramadan 

geçirilebilmiş…  Geri kalan % 99’da neler var?

Erozyonun Sonuçları



ÇÖLLEŞME SORUNLARININ 
SINIFLANDIRILMASI

DÜZELTİLEMEYEN KALICI ÇÖLLEŞME 
SORUNLARI

DÜZELTİLEBİLİR ÇÖLLEŞME 
SORUNLARI



DÜZELTİLEBİLİTMEYEN KALICI 
ÇÖLLEŞME SORUNLARI

Geri kazanılamayacak biçimde toprak/arazi 
ve su kaynaklarının kaybına neden olan 
ögeler:

A) Toprak Betonlaşması.

B) Yapı ve diğer endüstrilerde (tuğla, 
seramik) toprakların, yerüstü ve yer altı 
kayaçlarının hammadde olarak aşırı 
düzeyde kullanımları.



DÜZELTEBİLİRÇÖLLEŞME 
SORUNLARI

• Tarım ve orman ekosistemleri, son 
yıllardaki kontrolsüz biçimde tarıma açılan 
alanlar nedeniyle erozyona duyarlı duruma 
dönüştürülmüşlerdir. 

• Kırsal ve kentsel bölge insanımızın söz 
konusu sorunları bütünleşik çok meslekli 
Sürdürülebilir Arazi Yönetim (SAY) 
planlarıyla çözümlenebilir.



Şekil . Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SAY) Çalışma Yaklaşımı



• Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SAY) tarım 
ve orman alanlarıyla etkileşen uydu kent 
alanlarında da kullanılabilecek tarım, 
kentleşme, endüstri, ulaştırma, turizm, 
altyapı ve enerji olgularını içeren Çok 
İşlevsel Bütünleşik Uydu Kentler (ÇİBUK) 
yapısı oluşturabilecektir



Şekil . Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SAY)nin  Sosyo-ekonomik 
Örgütlenme Yapısı



Sürdürülebilir arazi yönetimine ait tipik bir 
örnek eski Türk uygarlıklarında Akdeniz 
Bölgesinde, yaygın seki sistemleri 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

 Şekilde Akdeniz Bölgesinde Kızkalesi ve 
Merdivenlikuyu alanları görülmektedir. (Eski 
Sürdürülebilir Arazi Kullanım Örneği ve 
ÇİBUK Yerleşim Düzeni)





ÇÖLLEŞME SORUNLARI
1. Erozyon

2. Ormansızlaşma

3. Mera Alanlarında Bozulum

4. Toprakların Organik Madde Kaybı

5. Arazilerin Fiziksel Bozulmaları

6. Yanlış Arazi Kullanımı

7. Kullanılabilir Suyun Azalması

8. Çoraklaşma

9. Sulanan Topraklarda Tuzluluk Sorunu

10. Tarım İlaçları

11. Toprak Kirlenmesi

12. Doğal Vejetasyon ve Biyoçeşitliliğin Bozulumu



ÇÖLLEŞMENİN ÖNLENMESİ VE 
ETKİLERİNİN AZALTILMASINDAKI 

YAKLAŞIMLAR

Sürdürülebilir Arazi Yönetim (SAY) programlarının 
oluşturulması.

Çiftçi tarafından yapılan aşırı sulamaların Sürdürülebilir 

Sulama Yönetimi (SSY) ile düzenlenmesi, yüksek 

düzeyde ve/veya gereksiz ve yanlış tarım ilaçlarının 

kullanımının biyolojik savaş yöntemlerinin kullanılması 

ve geliştirilmesiyle önlenmesi, aşırı ve gereksiz toprak 

sürümünün/işlenmesinin minimum (azaltılmış) veya sıfır 

sürüm yöntemlerinin çevre dostu bir kullanım biçimine 

dönüştürülmesi, 



Seleksiyonla çakılı/uzun süreli arazi 
denemeleriyle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Araştırma Enstitülerinde 1930'lardan beri 
denenen geleneksel bitkilerin kullanılmasıyla yeni 
bitki üretim döngülerinin oluşturulması (bitki ekim 
nöbeti) ve Sürdürülebilir Gübre Yönetimi (SGY) 
programlarının geliştirilmesiyle seçilmiş 
ekosistemlerin/havza ve/veya alt havzaların 
güncelleştirilmiş toprak kullanım haritalarına 
dayalı SAY programları oluşturulmuş olacaktır.



Sürdürülebilir Arazi Yönetimi 
(SAY) yaklaşımı

Doğal kaynaklar ve özellikle biyolojik çeşitliliğin 
korunmasıyla çelişmemesi, bozulmuş doğal alanların 
ise niteliğini yitirmiş alanlar olarak anılıp başka 
amaçlarla kullanıma açılmasından çok, bu alanların 
restorasyonunun yapılarak tekrar doğaya 
kazandırılmasına çalışılmalıdır ve/veya SAY 
programlarının hazırlanarak insan faktörü ile birlikte 
dikkate alınmalıdır. Bunun tersi uygulamalar, bu tür 
doğal alanların yok edilmesini hızlandıracağından 
erozyonun artmasına neden olacaktır.



Teknik nedenler;
 arazilerin doğal nitelik ve yeteneklerine uygun 

biçimde kullanılmaması,
  doğal bitki örtüsünün bitki ticareti, tarım ve yerleşim 

alanı oluşturmak amacıyla yok edilmesi,
  dik ve çok dik eğimlerde korumasız tarım 

yapılması,
  geniş alanlarda nadas uygulanması,
  anızların yakılması ,
  arazi uygunluk sınıfları ve alt sınıflarına uyumlu 

kültür bitkileri deseni veya uygun ekim nöbetleri 
uygulanmaması,



gübre ve pestisit kullanımında bilimsel 
ölçütlere uyulmaması,

 ormansızlaşma,
 meraların düzensiz, kontrolsüz, zamansız ve 

ağır biçimde otlatılmaları,
 gerekli bitkisel, kültürel ve fiziksel toprak 

koruma önlemlerinin yeterince alınmaması,
 hidrolojik döngünün yapay yollarla 

etkilenmesi,



Plansızca ve yanlış yapılan sulamalar,
Su kaynaklarının ve sulama suyunun 

kullanılma oranının ve randımanının 
düşüklüğü,

Yanlış uygulanan sulamalar,
Toprak kirliliği (endüstriyel ve evsel atıklar 

nedeniyle)

şeklinde özetlenebilir.



Toprak koruma, sürdürülebilir kalkınma, ormanların ve tarım alanlarının 
sürdürülebilirliği, doğal kaynakların muhafazası gibi konularda faaliyet 
gösteren ve özellikle BMÇMS Eylem Programının uygulanmasında, 
izlenmesinde ve değerlendirilmesinde katkı ve görüşlerinden 
yararlanılabilecek STK'ların başlıcaları şunlardır;

· Türkiye Toprak Bilimi Derneği,

· Orman Mühendisleri Odası,

· Türkiye Ormancılar Derneği,

· Türkiye Kalkınma Vakfı,

· Doğal Hayatı Koruma Derneği,

· TEMA,

  ÇEKÜL,

· Türkiye Tabiatını Koruma Derneği,

· Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı ,

· ORKOOP.



1. Çevre kullanım, koruma ve denetimine yönelik olarak ülke 
çapında sektörel arazi kullanımın içeren “Duyarlı Alanların 
Belirlenmesi” çalışmalarının başlatılması.

2. Küçük sanayi sitelerinin yer seçiminde imar planlarının 
uygulayacısı olan belediyelere ve ilgili bakanlıklara veri 
sağlanması.

3. Ayrıntılı toprak etütleri ve haritalama çalışmaları yapılarak 
toprakların değişik kullanımlar karşısındaki davranışlarını esas 
alan arazi kullanım planları, havzanın ekonomik, ekolojik, fiziki ve 
toplumsal özellikleri göz önüne alınarak arazinin doğal yapısı ve 
yeteneğine uygun kullanım şekilleri, uygun toprak işleme, 
gübreleme, sulama sistemi, otlatma şekli ve toprak kaybını ve 
bozulmasını önleyen diğer tarımsal teknikleri içermesi.



Sürdürülebilir Arazi Kullanım
Planlamasının Yapılması

4. Toprak sanayinde kullanılan verimli toprakların korunması, 
bu sanayinin seçenekli alanlara yönlendirilmesi.

5. Ülke bazında arazi kullanım öncelikleri belirleyen fiziki plan 
çalışmasının yapılması.

6.Tarım alanlarının tarım dışı kullanılmasına dair yönetmelikte 
yeniden değişiklik yapılarak mutlak korunması gereken tarım 
alanlarının belirlenmesi ve I., II. ve III. Arazi Kullanım Yetenek 
sınıfındaki tarım arazilerinin ve sulamaya uygun tarım 
topraklarının başka amaçla kullanılmasına izin verilmemesi.



Ülkesel Düzeyde Toprak Koruma ve Arazi 
İyileştirme Eylem Planlarının Yapılması

1. Toprakların kimyasal, fiziksel ve biyolojik olarak 
bozulmasını önlemek amacıyla fiziksel, kültürel ve diğer 
iyileştirme önlemlerini içeren toprak koruma planları 
hazırlanmalıdır.

2.Toprak koruma ve ıslah önlemleri kısa ve uzun dönem 
planlar şeklinde hazırlanmalı ve proje uygulamalarına 
akarsu havzalarında, alt havzalarında veya burada yer 
alan mikro havzalarda

başlanılmalıdır.

3.Tüm kuruluş ve STK' ları havza bazında, birlikte 
eşgüdümlü olarak çalışmalıdır.



Ülkesel Düzeyde Toprak Koruma ve Arazi 
İyileştirme Eylem Planlarının Yapılması

4.Aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirmek amacıyla hazırlanacak 
plan ve proje ekinde; toprak koruma projelerine de yer verilmelidir.

a) Kentsel, sanayi, turizm ve benzeri nedenlerle her türlü imar 
planlarının yapılmasında,

b) Karayolları, otoyollar, demiryolları, hava meydanları ve liman 
inşası planlanmalarında,

c) Enerji üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin planlanmasında,

ç) Maden, petrol, kum-çakıl ve tabocco işletmelerinin 
planlanmasında,

d) Tuğla ve kiremit sanayinde, çanak, çömlek, turistik eşya ve diğer 
sanayi dallarında toprağın hammadde olarak kullanılmasında,

e) Baraj, gölet, yol veya diğer imar ve inşaat işlerinde yapılan her 
türlü kazı ve dolgu işlerinde,



Ülkesel Düzeyde Toprak Koruma ve Arazi 
İyileştirme Eylem Planlarının Yapılması

f) Deniz, göl, baraj ve akarsu kıyılarında değişik 
amaçlı yerleşim birimleri veya ulaştırma tesislerinin 
inşası, kıyıdan kum-çakıl gibi malzeme alımları, 
atıkların kıyıya veya açık denize boşaltılması ve 
kıyıları etkileyecek diğer alanların planlanmasında,

g) Park, rekreasyon alanları, sportif tesisler, askeri ve 
diğer eğitim kampları planlanmasında,



ğ) Arıtma, atık depolama ve imha tesislerinin 
planlanmasında,

h) Kanalların, kanaletlerin, hendeklerin yapımında 
ve her türlü yeraltı kuyularının açılmasında,

ı) Tarımsal amaçlı yapıların planlanmasında,

i) Diğer arazi kullanımı gerektiren yatırımların 
planlanmasında; toprak koruma temel ilke kabul 
edilir, hazırlanan yapım, imar plan ve projeleri, 
toprak koruma plan veya projeleriyle birlikte eş 
zamanlı olarak uygulanır.



5. Doğal ve/veya insan eylemleri sonucu toprağın 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri bozulmuş, 
erozyon şiddeti artmış veya bozunma olasılığı olan 
araziler ile siltasyondan önemli düzeylerde 
etkilenen baraj, gölet ve benzeri rezervuar 
havzalarında toprak kayıplarını ve siltasyonu 
önlemek, koruma, geliştirme ve kullanmayı esas 
alan teknikleri yerleştirmek amacıyla bu alanların 
özel koruma kapsamına alınması gerekmektedir.



6. Eğimi yüzde üç veya daha az olan tarım 
arazilerinde erozyona karşı amenajman tedbirleri 
almadan toprak işleme yapılabilir. Eğimi yüzde üç ile 
on iki arasında olan arazilerde usulüne uygun 
amenajman tedbirleri alınması, eğimi yüzde on iki ile 
yirmi arasında olan arazilerde ekileme gibi yoğun 
amenajman tedbirleri alınması zorunludur. Ekolojik 
koşulların uygun olması halinde, yoğun amenajman 
tedbirleri alınarak zeytin, fındık, çay, narenciye, bağ 
ve diğer meyve türleri gibi özel bitkilerin yetiştirildiği 
yüzde yirmiden fazla eğimli araziler de tarım arazisi 
olarak kullanılabilir



Sürdürülebilir Doğal Kaynak Yönetimini Sağlayacak
Politikalar Geliştirilmesi

1.Toprak kaynaklarının korunmasını sağlayacak 
tarımsal destekleme politikalarının geliştirilmesi.

2.Gübre, ilaç ve hormon kullanımının çevreye 
olumsuz etkilerini en aza indirecek, izlenecek ve 
denetimini sağlayacak ulusal politikaların 
oluşturulması.

3.Orman içi ve çevresi köylerde, doğal kaynakların 
bozulumunu önleyici ve yöre halkının kalkınmasını 
destekleyici politikaların sürdürülmesi ve geliştirilmesi.

4. Tarımsal mücadelede doğal bitki türlerinin (biyolojik 
çeşitlilik) zarar görmesini engelleyecek tekniklerin 
geliştirilmesi.



Sürdürülebilir Doğal Kaynak Yönetimini 
Sağlayacak Politikalar Geliştirilmesi

5.Arazi kullanım planlaması yapılarak; tarım, mera ve 
orman arazileri ile turizm alanları, sanayi bölgeleri, 
yerleşim alanları ve doğal yaşam alanlarının tespit 
edilerek dönüşümleri sağlanması ve korunması 
amacıyla mevzuatta ve imar planlarında gerekli 
düzenlemelerin yapılması.

6. Sanayi Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, 
Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve 
Serbest Bölgeler dışında sanayi yerleşimine izin 
vermeyi önleyecek gerekli yasal düzenlemelerin 
getirilmesi.



İnsan uygarlığı ile yeryüzünün ekolojik sistemi 
çatışma halinde. İklim krizi bu çatışmanın en belirgin, 
yıkıcı ve tehdit edici göstergesi. İklim krizi çeşitli 
ekolojik krizlerle kol kola yürüyor: okyanuslardaki 
balık yatakları ve mercanların yok oluşu; artan içme 
suyu kıtlığı; başlıca tarım bölgelerinde yüzey 
toprağının azalması; tür çeşitliliğinin yok oluşu; 
zengin tropikal ve subtropikal yağmur ormanlarının 
da aralarında bulunduğu yaşlı ormanların talanı; 
biyosfere salınan uzun ömürlü toksik kirleticiler; 
madencilik ve diğer sanayii faaliyetlerinin kimyasal 
atıklarının birikimi; hava-su ve toprak kirliliği. 



Küresel ısınmanın en büyük nedeni  
1.karbondioksitin başlıca kaynakları:

1a. Isınma ve elektrik üretiminde yakılan kömür,

    Ulaşımda kullanılan petrol ürünleri (benzin,     

    dizel, jet yakıtı) ve sanayide kullanılan kömür,    

    petrol ve doğalgaz.

1b. Ormanların yok edilişi,

    Ağaçların ve bitki örtüsünün yakılması ile    

     arazi kullanımındaki değişiklikler.



2. Metan ikinci neden: CO2  atmosferdeki diğer 
moleküllerle çoğunlukla etkileşime girmez metan ise 
girer. Metanın küresel ısınmadaki katkısı CO2’ in üçte 
ikisi kadar görünüyor.

İnsan kaynaklı metan salınımının yarıdan fazlası 
tarımda gerçekleşiyor (çiftlik hayvanları hayvan 
pisliklerinden ve pirinç üretiminden gelmekte).

3. Kara karbon denilen kurum: gaz değildir, küçük 
karbon parçacıklarından oluşur, doğrudan güneş ışığını 
tutar (tarım alanı kazanmak için orman ve çayırların 
yakılması en büyük kurum kaynağıdır).  



Bu sorun üç bölgede oluşmaktadır:

1. Brezilya,

2. Endonezya,

3. Orta Afrika.

ŞEKER KAMIŞI ve MISIR gibi tarımsal atıkların 
yanı sıra yakılan odunlarda kurum kaynağıdır. 
Yağışsız geçen uzun, kuru mevsimlerin yaşandığı 
bölgelerde kurum konsantrasyonlarının 
olağanüstü yüksek seviyelere ulaştığı belirtiliyor.  



Kurum kar ve buz üzerine yağdığında 
yansıtıcı beyaz yüzeyi öylesine karatıyor ki, 
güneş ışığı yansıyacağına emiliyor ve erime 
hızlanıyor.

4. Kloroflorokarbon (CFC) larında olduğu 
ve halokarbonlar adıyla bilinen sanayi 
kimyasalları familyasıdır. 



Küresel ısınmaya yol açan diğer kirletici 
grubu karbonmonoksit ve uçucu organik 
bileşiklerdir. Kaynakları: sanayi işlemleri 
sırasında ortaya çıkmaları, biyokütlelerin 
yakılması ve otomobiller-kamyonlar 
tarafından üretilmesidir.

Küresel ısınmanın son nedeni 
azotoksit’tir. Nedeni: tarım uygulamalarında 
azotlu gübre kullanımıdır.



Küresel ısınmanın nedenlerinden biri 
olan Su buharı da normalin üzerinde ısı 
tutmaktadır. Havadaki su buharı, havanın 
sıcaklığını ve nispi nemi belirleyen 
atmosferdeki hava akımıyla uyumludur. 



ENERJİ KAYNAKLARIMIZ

18. Yüzyılın son bölümüne kadar ana enerji 
kaynağı odundu. Ortaçağ boyunca  nüfusunun 
yavaş ama istikrarlı azalmasına yol açtı. Odun 
kıt bulunan bir kaynaktı. Yüksek sıcaklığa 
sahip olan kömür, sanayi devrimini hazırlayan 
yeni bir süreçte tercih edildi. Yaygın bir şekilde 
fabrikalarda ana enerji kaynağı olarak 
kullanımının önü açıldı. 

Fosil yakıtlardan uzaklaşmak için sıvı yakıtlar, 
gaz yakıtlar ve elektrik farklı  özellikler gösterir.



ENERJİ KAYNAKLARIMIZ

Kömür ve doğal gazdan çok daha fazla 
enerji veren petrol bugün en yaygın 
kullandığımız kaynaktır. 

Kullandığımız enerji türlerinden ikincisi olan 
doğalgaz aslında metandır.

Enerji piyasasında üretilen CO2’in beşte 
birinin kaynağı doğalgaz tüketimi.



ENERJİ KAYNAKLARIMIZ

Güneş, rüzgar ve jeotermal kaynaklardan 
küçük miktarda enerji sağlanıyor. 

Petrol, kömür ve doğalgaz  bugün dünyada 
kullandığımız enerjinin yüzde 86.5’ inin kaynağı 
olmaya devam ediyor.

(Petrol %36.5, doğalgaz %23 ve kömür %27)

Üç fosil yakıt küresel ısınmanın en büyük 
nedenini oluşturuyor.



ENERJİ KAYNAKLARIMIZ

Yenilenebilir enerjinin fiyatının düşecek 
olması ise üç nedene dayanır:

1.Yenilenebilir alt yapı bir kez 
kurulduğunda yakıt sonsuza dek bedavadır.

Karbon bazlı yakıtlardan farklı olarak 
rüzgar, güneş ve yeryüzünün kendisi 
bedelsiz yakıtları sınırsız miktarlarda sunar.

 



ENERJİ KAYNAKLARIMIZ

2. Fosil yakıt teknolojilerinin daha uzun bir 
geçmişe dayanmasına karşılık, yenilenebilir 
enerji teknolojileri hızla gelişiyor. Bu da 
yenilikçilik-yaratıcılık yenilenebilir enerji 
verimliliğini her geçen gün artırırken maliyetini 
de sürekli düşürmemizi sağlar.



ENERJİ KAYNAKLARIMIZ

3. Dünya seçimini yenilenebilir enerjiden 
yana yatırım yaparsa rüzgar değirmeniyle 
güneş panelinin üretim hacmi maliyetini 
belirgin bir şekilde düşürecek, inovasyon 
süresini hızlandıracak, ek araştırma ve 
geliştirme teşviklerini de artıracaktır



ENERJİ KAYNAKLARIMIZ

Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine 
dair yeni buluşlarda yaşanan talep patlaması, 
daha düşük maliyetli yeni yaklaşımların 
araştırılması ve geliştirilmesi için yüksek 
bütçeler ayrılmasını körüklüyor. Maliyet 
düştükçe talep artarak sürekli iyileştirme kalıbı 
pekiştiriliyor.

Yenilenebilir bir enerjiye küresel çapta bir 
geçiş kararlılığı bu eğilimi büyük ölçüde 
hızlandıracaktır.



ENERJİ KAYNAKLARIMIZ

Enerji kaynağı Güç santrali Türbini işleten 
kuvvet

Uranyum Nükleer santral Buhar

Güneş Solar termal santral Buhar

Yeryüzü sıcaklığı Jeotermal santral Buhar

Kömür Kömür santrali Buhar ya da gaz

Biyokütle Biyokütle santrali Buhar ya da gaz

Doğalgaz Doğalgaz santrali Buhar ya da gaz

Su Hidroelektrik  baraj Su

Rüzgar Rüzgar çiftliği Rüzgar



ENERJİ KAYNAKLARIMIZ: 
Güneşten Gelen Elektrik

Elektrik 
jeneratörün

ü 
çalıştıracak 

ısıyı 
üreterek

Güneş 
ışığını 

doğrudan 
elektrik 
kullanan 

solar 
hücrelere 
odaklayara

k (KST)

Güneş 
ışığından 
iki yolla 
elektrik 

elde edilir.



Yenilenebilir enerji sektörü çok daha az su 
gerektiren tasarımlara doğru gelişse de bazı 
KST tasarımları neredeyse fosil yakıtla çalışan 
 geleneksel santraller kadar su istemektedir.

Güneş ışığından elektrik üretmenin ikinci yolu, 
güneş ışığındaki fotonları doğrudan elektriğe 
dönüştürmektedir. Burada buhar tribünleri 
kullanılmaz.



FOTOVOLTAİKLER; KST-konsantre solar 
termal’lerden maliyet açısından  daha 
avantajlı hale geleceği varmak üzere.

 



KST akım nasıl çalışır?

Güneş ışınlarını-TERMİNOL adı verilen 
sentetik yağ veya suyla dolu boruyu 
odaklayan –ısınmasını sağlayan aynalar 
tarafından yoğunlaştırılır - sıvı tüm sisteme 
pompalanır - ısı değiştirici ısı enerjisini buhar 
üretmede kullanır - buharda elektrik üreten 
bir türbini çalıştırır. 



Fotovoltaik akım nasıl çalışır?

Fotovoltaik güneş üniteleri elektriği bir türbin 
olmaksızın doğrudan üretir. 

Güneş ışığı yarı iletken silikondan yapılan 
panele düşer- güneş ışığındaki fotonlar 
fotovoltaik malzeme içinde atomların 
elektronlarını serbest bırakır – elektrik akımı 
olarak üniteden akar- bir yönde harekete 
zorlana elektronlar elektrik akımına dönüşürler- 
doğru akımı invertör alternatif akıma çevirir.



Bugün güneşten elde edilen elektrik, hala kömür 
ya da gaz kullanılarak elde edilenden pahalıdır.

Bunun nedeni büyük oranda fosil yakıtlardan elde 
edilen elektriğin gerçek değerinin 
hesaplanmasına sera gazı kirliliğine bağlı 
muazzam maliyetlerin katılmamasıdır. Bununla 
birlikte güneş enerjisinde yaşanan iyileştirmeler 
maliyetleri hızla düşürmektedir. 



İspanya ve  Almanya gibi bazı ülkeler 
yenilikçi hükümet politikaları güneş kaynaklı 
elektrik teknolojisi kullanımında büyük artış 
sağladı.

Çin ve Tayvan fotovoltaik üretiminde dünya 
liderliğine soyundu. Fotovoltaiklerin ABD de 
geliştirilmesine rağmen, şu anda önde gelen 
10 üreticinin biri ABD merkezli.



Güneşe göre tasarlanmış: Pasif güneş 
evleri

Pasif güneş yapıları doğrudan bir ısı kaynağı 
olarak güneş ışığından yararlanır. Tasarımları 
ısının hareket biçimine dayanır, bu şekilde 
binaların kendileri güneş kolektörü, sıcaklık 
emici ve dağıtıcı sistemler haline gelir. 

Sıcaklığın emilişi kışın azami, yazın asgari 
seviyelere getirilir.

Pencerelerin açıları, güneşin kış ve yaz 
hareketine bakacak şekilde tasarlanır.



Güneşe göre tasarlanmış: Pasif güneş 
evleri

Duvar ve pencereler ısı kaybını önlemek 
üzere yalıtılır. 

Çatıdaki su ısıtıcılar da, enerji tüketiminin 
azaltılmasında önemli rol oynar.

Pasif güneş evleri, bir evin enerji 
ihtiyacını büyük ölçüde düşürür.

Fotovoltaik paneller hiçbir dış kaynak 
gerektirmeyen «net sıfır enerji» yapısıdır.



KST akım nasıl çalışır?

Güneş ışınlarını-TERMİNOL adı verilen 
sentetik yağ veya suyla dolu boruyu 
odaklayan –ısınmasını sağlayan aynalar 
tarafından yoğunlaştırılır - sıvı tüm sisteme 
pompalanır - ısı değiştirici ısı enerjisini buhar 
üretmede kullanır - buharda elektrik üreten 
bir türbini çalıştırır. 



Fotovoltaik akım nasıl çalışır?

Fotovoltaik güneş üniteleri elektriği bir türbin 
olmaksızın doğrudan üretir. 

Güneş ışığı yarı iletken silikondan yapılan 
panele düşer- güneş ışığındaki fotonlar 
fotovoltaik malzeme içinde atomların 
elektronlarını serbest bırakır – elektrik akımı 
olarak üniteden akar- bir yönde harekete 
zorlana elektronlar elektrik akımına dönüşürler- 
doğru akımı invertör alternatif akıma çevirir.



Bugün güneşten elde edilen elektrik, hala kömür 
ya da gaz kullanılarak elde edilenden pahalıdır.

Bunun nedeni büyük oranda fosil yakıtlardan elde 
edilen elektriğin gerçek değerinin 
hesaplanmasına sera gazı kirliliğine bağlı 
muazzam maliyetlerin katılmamasıdır. Bununla 
birlikte güneş enerjisinde yaşanan iyileştirmeler 
maliyetleri hızla düşürmektedir. 



İspanya ve  Almanya gibi bazı ülkeler 
yenilikçi hükümet politikaları güneş kaynaklı 
elektrik teknolojisi kullanımında büyük artış 
sağladı.

Çin ve Tayvan fotovoltaik üretiminde dünya 
liderliğine soyundu. Fotovoltaiklerin ABD de 
geliştirilmesine rağmen, şu anda önde gelen 
10 üreticinin biri ABD merkezli.



Güneşe göre tasarlanmış: Pasif güneş 
evleri

Pasif güneş yapıları doğrudan bir ısı kaynağı 
olarak güneş ışığından yararlanır. Tasarımları 
ısının hareket biçimine dayanır, bu şekilde 
binaların kendileri güneş kolektörü, sıcaklık 
emici ve dağıtıcı sistemler haline gelir. 

Sıcaklığın emilişi kışın azami, yazın asgari 
seviyelere getirilir.

Pencerelerin açıları, güneşin kış ve yaz 
hareketine bakacak şekilde tasarlanır.



Güneşe göre tasarlanmış: Pasif güneş 
evleri

Duvar ve pencereler ısı kaybını önlemek 
üzere yalıtılır. 

Çatıdaki su ısıtıcılar da, enerji tüketiminin 
azaltılmasında önemli rol oynar.

Pasif güneş evleri, bir evin enerji 
ihtiyacını büyük ölçüde düşürür.

Fotovoltaik paneller hiçbir dış kaynak 
gerektirmeyen «net sıfır enerji» yapısıdır.



Rüzgar enerjisi

Rüzgar her yerde bulunduğundan en popüler yeni 
elektrik kaynağıdır.

Jeotermal dışında rüzgar gücü en düşük maliyetli 
yenilenebilir enerji türüdür.

Rüzgar enerjisi hızlı bir gelişim kaydediyor.

Dünyadaki toplamı 120 000 megavatın 
üzerindedir.

Bakım maliyetleri düşük, uzun ömürlü.

Su gerektirmiyor, kurak bölgelerde gederek önem 
kazanıyor, daha az yer kaplıyor.



Rüzgar değirmenleri kuşlar için yüksek 
binalardan, enerji nakil hatlarından, 
otomobillerden, tarım ilaçlarından daha 
az tehlike oluşturur.



Biyokütle enerjisi

Biyokütle enerjisi kömür ve doğalgaz 
tüketiminin yarattığı CO2’nin önemli ölçüde 
azaltılmasında gelecek vaat eden çözümlerden 
biridir.

Biyokütlenin gıda olmayan kaynakları doğrudan 
yakılabilmesi. Besin olmayan ekinlerden sıvı 
yakıtlar elde etmeye yönelik daha yeni bir 
teknoloji ticarileştirilme aşamasına oldukça 
yakın.



Biyokütle enerjisi

Biyokütle enerjisi hammaddeleri

Balta 
girmemiş 
orman ve 

ağaç artıkları

Balta 
girmemiş 
orman ve 

ağaç artıkları

Enerji 
ekinleri( fil 

otu, 
miscanthus 

ve 
süpürgedarısı 

gibi)

Enerji 
ekinleri( fil 

otu, 
miscanthus 

ve 
süpürgedarısı 

gibi)

Organik 
materyallerde 
dahil olmak 

üzere kentsel, 
tarımsal ve 

sanayi 
atıkları.

Organik 
materyallerde 
dahil olmak 

üzere kentsel, 
tarımsal ve 

sanayi 
atıkları.



Biyokütlenin sürdürülebilir şekilde üretilmesinde 
yenilenebilir enerji kaynağı haline getirilmesi için kanunlara 

bağlanmalıdır.
Balta girmemiş 
ormanlara ve 
barındırdıkları 
biyoçeşitliliğe 

dokunmamalıdır.

Yetiştirilmesi sırasında CO2 
salınımları asgariye indirilmelidir

Gıda fiyatlarının yükselişini ve 
ilave tarım arazisi açılmasını 

engellemek için besin 
ekinlerinden başka bitkiler 

kullanılmalıdır.

Su kullanımı hem nicelik 
hem de nitelik açısından 
sürdürülebilir olmalıdır. 

Toprak verimliliği 
korunmalı ve mümkün 

olduğunca geliştirilmelidir.

Süreç sırasında paydaşların 
sosyal ve ekonomik refahı 
gözetilmeli, imkan olduğu 

yerde iyileştirilmelidir.



Biyoyakıt hammaddeleri

Mısır 
silajı

Odun 
kömürü

Yonga

Atık 
kağıt



Mısırdan etanol üretmenin hata olduğu 
ispatlandı.

Brezilya şeker kamışının daha az petrol 
yoğun gübre kullanımı gerektirdiği.

 

 



Biyoyakıt ekinlerinde yakıt randımanı
(acre başına galon yakıt)
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Biyokütle nasıl biyoyakıt haline 
geliyor?

MISIR ÖĞÜTME EZME

MAHSUL

ENZİM

DİSTİLASYON

ETANOL

DALLI DARI BUHARLI ÖN İŞLEM
ENZİM

ENZİMATİK
 HİDROLİZ

FERMANTASYON



Karbon tutma ve depolama

Karbon tutma ve depolama, fosil yakıtlı elektrik 
santrallerinin atmosfere salmış olduğu 
karbondioksit i tümüyle tutup güvenli bir şekilde 
yerin derinliklerinde ya da okyanus tabanının 
altında DEPOLANABİLİR.

Böylece kömür ana elektrik kaynağı olarak 
kullanmaya devam edilir.



Geçtiğimiz 20 yıl içinde kükürt oksit ,azot 
oksit ve kömür yakılmasıyla açığa çıkan 
parçacıkların azaltılmasına yönelik 
çalışmalar yapıldı.

Kükürt dioksiti azaltmaya yönelik yasalar asit 
yağmurlarının azatılmasına sebep olmuştur.

Kömür tüketiminin önemli ölçüde artması, 
azot oksitin daha da yoğunlaşmasına yol 
açacaktır. 



 Çoğu kömür şirketi karbondioksite bedel 
getirilmesine doğal olarak karşı, çünkü bu pazar 
paylarını doğalgaz, nükleer, rüzgar ve güneş gibi 
diğer elektrik üretim teknolojilerine kaptırmak 
istememektedirler. 

 CO2 tutulduktan sonra sıkıştırılarak  ne gaz ne 
de sıvı olan, fakat her ikisinden de özellikler 
taşıyan ‘’süperkritik’’ hale getirilir. Boru hattıyla 
gönderilebilir. CO2 in sıkıştırılması önemli 
miktarlarda enerji gerektirir. 



Karbondioksit nasıl depolanır?

Kömür gaz haline getirilir
CO2  yakılmadan önce oluşan bu gazdan ayrılır.
Yanma sonrası karbondioksiti elektrik 

santralinin–su buharı-kükürt ve azot oksitler 
gibi-diğer baca gazlarından ayırır.

Tutulan karbondioksit enjeksiyon boru hatlarıyla 
yerin yüzlerce metre derinliklerine iter.

Karbondioksit kaya deliklerinde depolanır.



Topraktaki karbon

Verimli toprak; geçirgen, kara renkli, nemli olması mı?

Toprak verimliliğine karşı en büyük tehlike EROZYON 
mudur?

Yerkabuğunun dış yüzeyini örten ince toprak; mikrop, 
mantar, mineral ve besleyici maddelerle dolu anlamında 
canlı mıdır?

Bütün bunlar bitki ve ağaçların büyümesini mümkün kılar 
mı?

 



Topraktaki karbon

Bitki ve ağaçlar havadaki CO2 ‘i topraktaki 
azot, su, organik karbon ve diğer besleyici 
maddeler ile minerallerle birleştirir.

Bitkilerin karmaşık biyokimyasal büyüme 
süreci ağırlıklı olarak bitki örtüsü, kökler ve 
toprak arasındaki molekül alışverişinden 
sorumlu olan mikropların simbiyotik ilişkisine 
bağlıdır. 



Topraktaki karbon

Toprağın uzun vadeli verim kaybı;

Aşırı toprak kullanımı uygulamaları,

Ağaç ve bitki örtüsünün tahrip edilmesi,

Pullukla sürmek ve sentetik bileşenlerin 
aşırı, ayrım gözetilmeden kullanımı 
mahsulde kısa vadeli bir artış karşılığında.

 



Topraktaki karbon

Toprak verimlilik kaybı;

Sağlıklı ve kendini yenileyen toprağın tuttuğu büyük 
miktarlarda karbonun geri kusulması demektir.

Geleneksel pulluk teknikleri yüzey toprağının 
kaybını hızlandırarak toprakta tutulan karbon 
miktarını azaltır.

Tarla sürmenin başlıca amacı; tohum ekmeyi 
kolaylaştırmak ve yabani otları kontrol altında 
tutmaktır.



Topraktaki karbon

Zararlı ot ilaçları ile mekanik tohum ekme 
delgisi toprak sürmeyi gereksiz kılmaktadır.

Zararlı ot ilaçlarıyla ilişkilendirilen  sağlık 
sorunu bulunmaktadır.

Ayrıca yapılan bu çalışma ile yarım kilo ürün ile 
6 kg CO2 ‘in açığa çıkmasına neden oluyor. 

Tohumlama delgisi az gelişmiş ülkelerde daha 
yüksek beygir güçlü( daha fazla yakıt tüketen) 
büyük traktörler gerektiriyor.



Topraktaki karbon

Bitki artıkları hayvan yemi ya da biyoyakıt 
olarak toplandığında, su ve rüzgar erozyonuna 
karşı en değerli savunmalarından biri de 
topraktan çekilmiş oluyor. 

Bu artıklar toprağın ve toprakta yaşayan 
organizmaların besin kaynağı.

Ekim de toprağın deşilmemesi; toprağın daha 
az zedelenmesi, tüketilmesi ve erozyona karşı 
daha az hassasiyeti oluşturmaktadır. 



Topraktaki karbon

İklim krizi başlangıcı, ikinci sanayi devriminin 
başlangıcına denk geliyor.

Tarım devriminin hız kazanması ile 
atmosferde CO2 salınımı, insan kaynaklı 
ormanların yok edilmesi ile başlıyor. 

Daha sonra tarla sürmenin kitlesel hale 
gelmesiyle bu salınıma  bitki örtüsü ve 
topraktan gelen CO2 eklendi.



Topraktaki karbon

Arazi kullanım uzmanı Lal; son 10 000 yılda 
470 gigaton karbonun kesilip yakılan 
ağaçlarla niteliğini kaybeden topraktan, 300 
gigaton kadarının da fosil yakıt tüketiminden 
kaynaklandığını tahmin etmektedir.

Son yarım yüzyılda ise fosil yakıt tüketiminden 
kaynaklanan CO2 emisyonu hız kazanarak 
küresel ısınmadaki payı arazi 
kullanımınınkinin dört katından fazla olduğu 
son on yılda belirtilmektedir.



Topraktaki karbon

Günümüz tarımını küresel ısınmanın en 
büyük kaynaklarından biri olmasının 
nedeni;

Nüfusun dörde katlanması,

Beslenme alışkanlıklarındaki değişimler,

Petrol bazlı dizel ile petrol kaynaklarının 
bolca bulunuşu, 

Suni azot gübrelerinin kullanımı. 



Topraktaki karbon

Çayırlık alanların canlandırılması ile CO2’in 
atmosferden toprağa çekilmesi olanaktır.

Niteliksizleşen toprak sorunu dikkate alınmazsa 
yoksulluk ve açlık mücadelesinde ilerleme 
kaydedilmez. 

En fazla karbon turbalıklar da dahil olmak üzere 
sulak alanlarda depolanıyor.

Bitki örtüsü az olan ve düşük sıcaklıklarda karbon 
salan mikrop faaliyetini azaltmakta ve bu nedenle 
de karbon birikimi artmaktadır.



Topraktaki karbon

Kutup dairesindeki, donmuş toprakların 
çözülmesi; atmosferdeki CO2 ve metan 
atmosfere salınabilir. 

Yüksek CO2 seviyeleri yaban otlarının 
büyümesini artırarak tarım ilaçlarına da daha 
dirençli hale gelir.

Karbondioksit emisyonlarının artışı zehirli 
sarmaşığın gelecekte daha bol ve toksik 
olması beklenmektedir.



Topraktaki karbon

Endüstriyel çiftliklerden gelen hayvan 
pislikleri gübre olarak kullanılmaya uygun 
görülmemesi dışkılardaki toksitler bitki 
büyümesini engellemesi ve toprak 
verimliliğine zarar vermesi.

Sığırların sindirim sistemi ot yiyecek şekilde 
evrimleşmiş olduğundan mısırla beslenmesi 
midelerini ve pisliklerini daha asidik hale 
getirmiştir. 
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